Datasheet

HP Stream Laptop 14-ax062nd
Volledig verbonden. Superproductief.
Met deze flexibele laptop waarmee je altijd verbonden blijft, schakel je moeiteloos van huiswerktaken naar een
kijkmarathon met je favoriete programma's. Met zijn draagbare ontwerp en krachtige wifi-antenne biedt deze de
productiviteit en de functies die jij wilt, zonder de pc trager te maken.

De nieuwste draadloze technologie
De verbeterde 802.11ac 2 x 2
wifi-antenne zorgt voor een sterkere,
betrouwbaardere internetverbinding1
dan voorheen, voor streamen zonder
buffer, supersnelle downloads en
naadloos surfen op internet.

Veelzijdige opslagopties

Je krijgt twee jaar lang 100 GB
OneDrive-opslag in de cloud om
eenvoudig bestanden op te slaan en
te gebruiken.2 Op de USB- en
SD-kaartpoort kun je een externe
schijf of een SD-kaart aansluiten.

Office 365 Personal is inbegrepen

Deze opvallend dunne, lichte laptop is
niet bedoeld om stil te zitten. Hij reist
met je mee en geeft je door zijn
aparte kleur een unieke persoonlijke
uitstraling.

Een wireless access point en een internetverbinding zijn vereist. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar. De specificaties voor het 802.11ac WLAN zijn voorlopige specificaties. Indien de definitieve
specificaties verschillen van de voorlopige specificaties, kan dit gevolgen hebben voor de communicatie van de notebook met andere 802.11ac WLAN-apparaten. 2 Het OneDrive-aanbod voor gratis opslag in de cloud is
slechts tijdelijk beschikbaar. De opslag is gedurende 2 jaar vanaf de datum waarop je deze gaat gebruiken beschikbaar. Lees de activeringskaart in het pakket en kijk op http://onedrive.com/windows offer voor volledige
informatie.
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Specificaties
Prestaties

Besturingssysteem
Windows 10 Home 64
Processor
Intel® Celeron® N3060 (1,6 GHz basisfrequentie, tot 2,48 GHz burstfrequentie, 2 MB
cache, 2 cores)6,7
Processorfamilie: Intel® Celeron® processor
Geheugen
4 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 4 GB)
Overdrachtssnelheden tot 1600 MT/sec.
Gegevensopslag
64-GB eMMC
Dropbox; 100-GB OneDrive (2-jarig abonnement inbegrepen)1
Video
Geïntegreerd Intel® HD Graphics 400
Audio
DTS Studio Sound™; Twee luidsprekers
Scherm
35,6-cm (14-inch) diagonaal HD SVA BrightView WLED-backlit (1366 x 768)
Voeding
45-Watt netvoedingsadapter
Type batterij
3-cels, 41-WHr lithium-ion
Beoogde batterijlevensduur
Geschatte batterijlevensduur tot 10 uur en 45 minuten3
_

Interfacemogelijkheden

Draadloze connectiviteit
802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® en Bluetooth® 4.2 combo (Miracast-ondersteuning)
Poorten
1 HDMI; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 1 USB 2.0; 2 USB 3.1
1 multi-formaat SD-mediakaartlezer
Webcam
HP webcam met geïntegreerde digitale microfoon

Ontwerp

Productkleur
Neon Pink; Lineair groevenpatroon
_

Software

HP apps
HP audioschakelaar; HP JumpStart
Software
Netflix; Testversie voor 1 maand voor nieuwe Microsoft® Office 365-klanten
Service en support
McAfee LiveSafe™ 2
_

Aanvullende informatie

Bestelnr.
P/N: 3RP15EA #ABH
UPC/EAN code: 193015129498
Zuinig energieverbruik
ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd
Gewicht
1,44 kg
In verpakking: 2,66 kg
Afmetingen
33,7 x 22,6 x 1,79 cm
In verpakking: 48,3 x 30,5 x 6,9 cm
Garantie
1 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice; De garantie van het product kan
worden verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer informatie:
www.hp.nl/garantie-uitbreiding
Toetsenbord
Standaard eiland-stijl toetsenbord
HP Imagepad met ondersteuning voor multi-touch bewegingen
Beveiligingsbeheer
Oog voor Kensington MicroSaver®-slot; Wachtwoord bij opstarten; Geschikt voor
veiligheidssloten van andere fabrikanten; Ondersteuning voor Trusted Platform
Module (TPM)

Aanbevolen accessoires*
* Niet inbegrepen.

HP H2800 paarse
hoofdtelefoon
F6J06AA

Garantieservices*
HP 14-inch
(35,5-cm)
Signature Slim
topload
L6V67AA

HP Z3700 blauwe
draadloze muis
V0L81AA

3 jaar haal- en
brengservice
U1PS3E

1 25 GB gratis online opslag gedurende 12 maanden vanaf de registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden, inclusief annuleringsvoorwaarden, op de website www.dropbox.com. Een internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen.2 McAfee LiveSafe 30 dagen

gratis op proef (internettoegang is vereist. Eerste 30 dagen inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.)3 Geschatte batterijlevensduur in Windows 10 is gebaseerd op Windows 10 / MobileMark® 2014 benchmark. De batterijlevensduur varieert en is afhankelijk van
diverse factoren, zoals het model, de configuratie, geladen applicaties, kenmerken, het gebruik, draadloze toepassing en de voedingsbeheerinstellingen. De maximumcapaciteit van de batterij neemt in de loop van de tijd en door herhaaldelijk gebruik af. Kijk op www.bapco.com voor meer

informatie.6 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload

en de hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel zegt niets over het prestatieniveau. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, het Intel logo en het Intel Inside logo zijn handelsmerken van Intel Corporation in de V.S. en andere landen.7 De prestaties van Intel® Turbo Boost zijn
afhankelijk van de hardware, de software en de systeemconfiguratie. Kijk voor meer informatie op http://www.intel.com/technology/turboboost/.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die
bij dergelijke producten en diensten worden meegeleverd. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document. Microsoft, Windows en het
Windows logo zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Bluetooth is een handelsmerk van de houder, dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Intel en Core zijn handelsmerken van Intel Corporation in de V.S. en
andere landen. ENERGY STAR is een geregistreerd merk van de Amerikaanse overheid. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen. Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een
hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op
termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com.
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