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Voimaa intohimollesi
Valmistaudu vapauttamaan sisäinen sisältöä luova, mediaa himoitseva ja pelejä murskaava lahjakkuutesi, koska tämä
Pavilion-kannettava on kehitetty täyttämään kaikki tarpeesi. Turboahdetun suorituskyvyn ansiosta voit siirtyä
mukaansatempaavasta suoratoistosta viiveettömään valokuvien editointiin ja tehdä tämän kaiken missä tahansa.

Luova tehopakkaus

Toteuta suurimmat ja rohkeimmat
ideasi tai hoida useita tehtäviä
mestarillisesti yhtä aikaa erillisen
NVIDIA® GTX™ -näytönohjaimen ja
uusimpien Intel®
Core™-prosessoreiden avulla.1

Rakasta näkemääsi

Kun muokkaat videoita, katselet
hyvää elokuvaa, muokkaat kuvia tai
vain pelaat pelejä, jokainen
yksityiskohta tulee näkyviin eloisassa
Full HD2- tai valinnaisessa IPS 4K
-näytössä3.

Laajenna digitaalista kokoelmaasi

Valtavan tallennustilan ansiosta voit
ladata kaiken sisältösi kannettavaan
tietokoneeseesi. Ota haluamasi
ohjelmistot, elokuvat, musiikki ja
valokuvat mukaasi minne tahansa
menetkin.

Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat laitekokoonpanon ja
ohjelmistomääritysten mukaan. 2 Full HD -kuvan katseluun tarvitaan täysteräväpiirtomateriaalia (FHD). 3 4K-kuvien katselemiseen vaaditaan 4K-sisältöä.
1
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Ominaisuudet
8. sukupolven Intel® Core™ -prosessori
Uudenlainen suorituskyky varmistaa tasaisen järjestelmän vasteen ja
nopeat latausajat, joten tietokone tuottaa poikkeuksellisia kokemuksia.
Tukee hämmästyttävää 4K-tarkkuutta. Suoratoista ensiluokkaista sisältöä
tai luo sitä itse.4
_
_
_
_
_

Windows 10
Tee mahtavia asioita tutussa Windows-ympäristössä – mutta paremmin.18
Valitse värisi
Valitse tietokoneesi tyyliisi sopivalla värillä.19
Näytössä heijastuksenesto
Nauti auringosta ja suosikkisisällöstäsi heijastamattoman paneelin avulla.
Heijastamattomuus ja kiiltämättömyys tarkoittaa vähemmän heijastuksia
ulkotiloissa.

_

HP Fast Charge
Kun kannettavan tietokoneen akku tyhjenee, kenelläkään ei ole tuntikausia
aikaa odotella sen latautumista. Kun sammutat laitteesta virran, sen akku
latautuu 50-prosenttisesti noin 30 minuutissa.20
_

Audio by B&O PLAY
Yhdessä Bang & Olufsenin asiantuntijoiden kanssa mukautettu äänentoisto
tuottaa täyteläisen ja luonnolliselta kuulostavan äänen. Älä tyydy
pelkästään kuuntelemaan – anna mukaansatempaavan kokemuksen tehdä
vaikutus.
_

HP Audio Boost
Nosta kuuntelukokemus uudelle tasolle. Älykäs vahvistustekniikka tuottaa
voimakasta, selkeää ja dynaamista ääntä.
Täysikokoinen näppäimistö erotelluilla näppäimillä ja
numeronäppäimistöllä
Täysikokoisen näppäimistön erotetuilla näppäimillä ja numeronäppäimillä
voit kirjoittaa mukavasti ja parantaa tuottavuutta. Näppäinten liikerata on
1,5 mm.
_

HP Imagepad ja mahdollisuus käyttää monen kosketuksen eleitä
Aito monikosketuksia tukeva touchpad tukee neljän sormen eleitä, joten
voit vierittää, zoomata ja siirtyä yhdellä kosketuksella.
_

HP Wide Vision HD -kamera
88 asteen laajakulmakuvan ansiosta voit videojutella koko perheen ja
ystävien kanssa. Kuva on kristallinkirkas ja yksityiskohtainen.21
_

HP Support Assistant
Tietokoneen mukana toimitettava maksuton omatoiminen tukityökalu
tekee avun saamisesta HP-tietokoneelle ja tulostimille helpompaa kuin
koskaan aikaisemmin.22,23
_

Mitattavaa laatua
Elämä voi olla yllätyksiä täynnä, mutta saman ei pitäisi koskea
HP-kannettavaasi. Kannettavamme läpäisevät yli 200 yksittäistä testiä,
jotta voit olla varma niiden kestävyydestä ja luotettavuudesta.
_

Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten
työkuorman sekä laitteisto- ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä. Täyden 4K-tarkkuuden kuvien käyttämiseen vaaditaan 4K-sisältöä. Järjestelmän lataus- ja vasteaika
määräytyvät laitteen kokoonpanon mukaan.
19
Värivalikoima saattaa vaihdella alueittain.
20
Lataa akun jopa 50 prosentin tasolle 30 minuutissa, kun järjestelmä on sammutettu (käyttämällä Sammuta-komentoa). Suositellaan käytettäväksi kannettavan mukana toimitetun HP:n virtalähteen kanssa, mutta ei
pienemmän kapasiteetin akkulatureiden kanssa. Kun 50 prosentin lataustaso on saavutettu, latausnopeus palautuu normaaliksi. Latausaika saattaa vaihdella +/−10 % järjestelmän toleranssin vuoksi. Käytettävissä
tietyissä HP Spectre 2-in-1- ja HP x2 PC -malleissa. Katso luettelo ominaisuuksista osoitteesta http://store.hp.com.
21
Toiminnot saattavat vaatia ohjelmistoja tai muita kolmannen osapuolen sovelluksia toimiakseen kuvatulla tavalla.
22
Lisätietoja saat osoitteesta http://www.hp.com/go/hpsupportassistant. [Linkki vaihtelee maantieteellisen sijainnin mukaan.] HP Support Assistant on saatavilla vain Windows-tietokoneisiin.
23
Päivitykset ja HP-tuki edellyttävät Internet-yhteyttä.
4

Taulukot

HP Pavilion Notebook 17-ab404no

Tekniset tiedot
Suorituskyky

Käyttöjärjestelmä
Windows 10 Home 64
Prosessori
Intel® Core™ i7-8750H (2,2 GHz:n peruskellotaajuus, jopa 4,1 GHz Intel® Turbo Boost
-tekniikalla, 9 Mt:n välimuisti, 6 ydintä)6,7
Prosessorituoteperhe: 8. sukupolven Intel® Core™ i7 -suoritin
Piirisarja
Intel® HM370
Muisti
16 Gt:n DDR4-2666 SDRAM -muisti (2 × 8 Gt)
Siirtonopeus enintään 2 666 Mt/s.
Tallennustuotteet
yksi SATA-liitäntä (1 Tt, 5 400 k./min)
256 Gt:n PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Kirjoittava DVD-asema
Dropbox1
Näyttöominaisuudet
Erikseen NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti (4 Gt:n erillinen GDDR5-muisti)
Ääni
B&O PLAY, kaksi kaiutinta, HP Audio Boost
Näyttö
Lävistäjältään 43,9 cm:n (17,3 tuuman) heijastamaton, WLED-taustavalaistu,
täysteräväpiirtoinen IPS-näyttö (1 920 × 1 080)
Virta
150 W:n verkkolaite
Akun tyyppi
Kuusikennoinen 62 Wh:n litiumioniakku
Tukee akun nopeaa lataamista: noin 50 prosenttiin 45 minuutissa5
Erinomainen akun kesto
Arvioitu akunkesto jopa 11 tuntia 15 minuuttia3
Pisin mahdollinen akun käyttöikä videotoistossa
Jopa 9 tuntia3
_

Liitettävyys

Suunnittelu

Tuotteen väri
Syvänmusta kansi; Pystysuuntainen harjauskuvio näppäimistökehyksessä
_

Ohjelmisto

HP:n sovellukset
HP:n äänikytkin; HP CoolSense; HP JumpStart
Ohjelmisto
Netflix; Kuukauden kokeiluversio uusille Microsoft Office 365 -asiakkaille
Huolto- ja tukipalvelut
McAfee LiveSafe™ 2
_

Lisätietoja

Osanumero
P/N: 4MR94EA #UUW
UPC/EAN code: 192545897075
Energiansäästövaatimusten mukaisuus
ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity
Paino
3,07 kg
Pakattu: 3,85 kg
Mitat
41,6×27,95×2,99 cm
Takuu
Yhden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle, laite lähetettävä; Tuotteen takuusuojan
kesto voidaan laajentaa enintään kolmeen vuoteen; lisätietoja:
www.hp.com/fi/takuunlaajennus.
Näppäimistö
Täysikokoinen, erotetut näppäimet, numeronäppäimistö
Monikosketusta tukeva HP Imagepad -kosketuslevy
Suojauksen hallinta
Kensington NanoSaver™ -turvalukon tuki
Ilmaisimet
Kiihtyvyysmittari

Langaton yhteys
Intel® Wireless-AC 9560 802.11b/g/n/ac (2×2) Wi-Fi® ja Bluetooth® 5 -yhdistelmä
(Miracast-yhteensopiva; MU-MIMO-yhteensopiva)
Portit
2 USB 3.1 -porttia, 1. sukupolvi (vain tiedonsiirto); 1 HDMI 1.4 -liitäntä; 1
RJ-45-liitäntä; 1 kuuloke-mikrofoniyhdistelmä
Web-kamera
HP Wide Vision -teräväpiirtokamera integroidulla digitaalisella kaksoismikrofonilla

Suositeltavat lisävarusteet*

Takuupalvelut*

* Eivät sisälly pakkaukseen.
HP H2800
-stereokuulokkeet
(musta ja vaalea
kulta)
2AP94AA

Langaton HP
Z3700 -hiiri,
musta
V0L79AA

HP:n
musta/sininen
neopreenisuojus,
35,56 cm (14
tuumaa)
V5C27AA

Nouto ja palautus
-takuu kolme vuotta
U4819E

1 25 Gt ilmaista verkkotallennustilaa yhdeksi vuodeksi rekisteröintipäivästä alkaen. Täydelliset tiedot ja käyttöehdot, mukaan lukien peruuttamista koskevat käytännöt, saa osoitteesta www.dropbox.com. Edellytyksenä verkkopalvelu, joka on hankittava erikseen.2 30 päivän ilmainen McAfee

LiveSafe -kokeilutarjous (Internet-yhteys tarvitaan. Sisältää ensimmäiset 30 päivää. Jatkuvien päivitysten saamiseen myöhemmin tarvitaan tilaus.)5 Lataa akun jopa 50 prosentin tasolle 45 minuutissa, kun järjestelmä on sammutettu (käyttämällä Sammuta-komentoa). Suositellaan
käytettäväksi kannettavan tietokoneen mukana toimitetun HP:n virtalähteen kanssa, mutta ei pienemmän kapasiteetin akkulatureiden kanssa. Kun 50 prosentin lataustaso on saavutettu, latausnopeus palautuu normaaliksi. Latausaika saattaa vaihdella +/−10 % järjestelmän toleranssin

vuoksi. Käytettävissä tietyissä HP ENVY-, HP OMEN- ja HP Pavilion -tietokonemalleissa. Katso luettelo ominaisuuksista osoitteesta http://store.hp.com.6 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy
tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työkuorman ja laitteisto- ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, Intel-logo ja Intel Inside -logo ovat Intel-yhtiön tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.7 Intel® Turbo Boost -tekniikan suorituskyky vaihtelee laitteiston, ohjelmiston ja järjestelmän yleisten määritysten mukaan. Lisätietoja on osoitteessa http://www.intel.com/technology/turboboost.
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omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Intel ja Core ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ENERGY STAR on Yhdysvaltain hallituksen omistama rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut
tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden, ohjaimien, ohjelmien tai BIOS-päivityksen hankkimista, jotta kaikkia
Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä
varten. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com.
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