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Stílusos, megbízható, vékony kialakítású laptop
Ez a vékony, könnyen hordozható laptop megbízható teljesítményt nyújt, és az akár 12,5 órás
akkumulátor-üzemidejének köszönhetően megkönnyíti a folyamatos munkát és kapcsolattartást. A hajszálvékony
keretes kijelzőnek köszönhetően nagyobb, vékonyabb keretű képernyőn gyönyörködhet a látványban.
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Karcsú. Vékony. Stílusos.

A hordozhatóságra tervezett, könnyű
laptop HD4 vagy egyes modellek
esetében FHD5 kijelzőjének kerete
hajszálvékony, mindössze 6,5
mm-es, így nagyobb
képernyőterületet nyújt kisebb
keretben.

Gyors válaszidő és megbízható
teljesítmény.

Az Intel® Core™ processzornak,2
egyes modellek esetében a különálló
grafikus kártyának és a rendkívül
érzékeny precíziós érintőtáblának
köszönhetően korábban soha nem
látott hatékonysággal böngészhet,
streamelhet,3 és végezheti el a
feladatait.

Folyamatos munka és szórakozás

Az akár 12,5 órás1
akkumulátor-üzemidőnek és a
gyorstöltési technológiának
köszönhetően egész nap dolgozhat
és játszhat a laptopon. Bőséges
tárhely érhető el fényképei, videói és
zenéi számára, valamint egy, a jövő
csatlakozási igényeit is kielégítő
USB-C™ port.

A Windows 10/MM14 akkumulátor üzemideje több tényezőtől, például a termék típusától, a konfigurációtól, a betöltött alkalmazásoktól és szolgáltatásoktól, a használattól, valamint a vezeték nélküli és
energiagazdálkodási beállításoktól függ. Az akkumulátor maximális kapacitása az idővel és a használattal természetes módon csökken. További részletek: https://bapco.com/products/mobilemark-2014. 2 A többmagos
technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. A teljesítmény és az órajel-frekvencia
az alkalmazások munkaterhelésétől, illetve a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel, az Intel embléma, az Intel Inside, az Intel Core és Core Inside az Intel Corporation vagy leányvállalatainak
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. 3 Internetszolgáltatást igényel, ami nem tartozék. 4 A HD képminőséghez HD felbontású tartalom szükséges. 5 A Full HD (FHD) képminőséghez Full
HD felbontású tartalom szükséges. 6 Az USB Type-C™ és az USB-C™ az USB Implementers Forum védjegye.
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Szolgáltatások
_
_
_
_
_

Windows 10
Magabiztosan dolgozhat a Windows jól ismert funkcióival – most még
könnyebben.18
HP gyorstöltő
Amikor a laptop töltöttségi szintje lecsökken, nincs idő órákig várni a
töltésre. Ha lemeríti az eszközt, körülbelül 45 perc alatt feltöltheti 0%-ról
50%-ra.19
USB-C™
Egyetlen USB-C™ porttal biztosíthatja az eszköz tápellátását, akár 5 Gb/s
sebességgel továbbíthat adatot, vagy külső kijelzőt csatlakoztathat.
Ráadásul a port megfordítható, így a csatlakozókat akár fejjel lefelé is
csatlakoztathatja.20,21

_

SD- és microSD-kártya-olvasó
Egyszerűen helyezzen be egy SD- vagy egy microSD-kártyát, és az eszköz
tárhelyét kiegészítve további filmeket, fotókat és zenéket tárolhat, vagy
könnyen hozzáférhet a már a kártyán tárolt tartalmakhoz.
_

Hangolt sztereó hangszóró
A HP a szigorú tesztek és a finomítások révén minden noteszgépen
egyedileg hangolja a két hangszóró beállítását a kivételes sztereó minőség
érdekében.
_

Igény szerinti színben
A stílusához illő szín kiválasztásával személyre szabhatja számítógépét.22
Dropbox felhőalapú tárhely
Tartalmait online tárolhatja és szinkronizálhatja a Dropboxszal. Az egy éven
át használható, 25 GB méretű tárhelyen bárhonnan elérheti, kezelheti és
megoszthatja fényképeit, zenéit és fájljait, ahol van internet-hozzáférés.23
_

McAfee LiveSafe 30 napos próbaverzió
Óvja meg operációs rendszerét a 30 napos ingyenes McAfee LiveSafe
előfizetéssel.24
_
_
_
_

Nem minden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek a Windows funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert,
illesztőprogramokat, szoftvereket vagy BIOS-frissítést igényelhetnek. A Windows 10 frissítése automatikus, és mindig engedélyezve van. Internetszolgáltatói díjak merülhetnek fel, és idővel további követelmények
vonatkozhatnak a frissítésekre. További információ: http://www.microsoft.com.
19
Az akkumulátort 50 percen belül feltölti 45%-ra, ha a rendszer ki van kapcsolva (a „leállítás” parancs használatával). Használata a laptophoz mellékelt HP tápegységgel ajánlott, kisebb kapacitású akkumulátortöltővel
azonban ne használja. Miután az akkumulátor töltöttségi szintje elérte a 50%-ot, a töltés visszaáll a normál sebességre. A töltési idő a rendszertűréstől függően +/-10%-kal eltérhet a megadottaktól. Ez a funkció
bizonyos HP Spectre 2-in-1 és HP x2 számítógépmodelleken érhető el. A termékfunkciók teljes listájáért látogasson el a http://store.hp.com webhelyre.
20
Az adatátviteli sebesség eltérő lehet. Minden működési adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adat; a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.
21
Az USB Type-C™ és az USB-C™ az USB Implementers Forum védjegye.
22
A színek régiónként eltérők lehetnek.
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Műszaki jellemzők
Teljesítmény

Operációs rendszer
Windows 10 Home 64
Processzor
Intel® Core™ i3-7020U (2,3 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag)
Processzorcsalád: 7. generációs Intel® Core™ i3 processzor
Memória
4 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 4 GB)
Akár 2133 MT/s átviteli sebesség.
Adattárolás
256 GB M.2 SSD
Dropbox1
Grafikus rendszer
Integrált Intel® HD Graphics 620
Hangeszközök
Dupla hangszóró
Képernyő
35,6 cm (14 hüvelyk) képátlójú, FHD IPS csillogásmentes, keskeny peremű, WLED-es
hátsó megvilágítású (1920 x 1080)
Tápellátás
45 W-os váltóáramú tápegység
Akkumulátor típusa
3 cellás, 41 Wh-s lítiumion
Támogatja az akkumulátor gyors feltöltését: 50 perc alatt körülbelül 45%-ra5
Tervezett akkumulátor-üzemidő
Akár 12 óra és 30 perc becsült akkumulátor-üzemidő3
Maximális akkumulátor-üzemidő videolejátszás esetén
Akár 12 óra és 45 perc3
_

Csatlakoztathatóság

Hálózati csatoló
Integrált 10/100/1000 GbE LAN
Vezeték nélküli adatátvitel
Kombinált 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® és Bluetooth® 4.2 (MU-MIMO támogatás;
Miracast-kompatibilis)
Portok
1 db 1. generációs USB 3.1 Type-C™ (Akár 5 Gb/s adatátvitel); 2 db 1. generációs USB
3.1 (csak adatátvitel); 1 HDMI 1.4b. 1 RJ-45; 1 kombinált fejhallgató/mikrofon
1 többformátumú SD memóriakártya-olvasó
Webkamera
HP TrueVision HD kamera beépített digitális mikrofonnal

Kialakítás

Termékszín
Halvány rózsaszín borítás és alap, hamvas ezüst billentyűzetkeret; Függőlegesen
csiszolt mintázat
_

Szoftver

HP alkalmazások
HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart
Szoftver
1 hónapos próbaidőszak a Microsoft Office 365 új felhasználóinak
Terméktámogatás
McAfee LiveSafe™ 2
_

További információ

Cikkszám
Termékszám: 4UF20EA #AKC
UPC/EAN-kód: 193015235458
Energiahatékonysági megfelelés
ENERGY STAR® tanúsítvány; EPEAT® Silver minősítés
Súly
1,43 kg
Méretek
32,4 x 22,59 x 1,99 cm
Csomagolva: 48,3 x 30,5 x 6,9 cm
Jótállás
1 éves korlátozott jótállás az alkatrészekre és a javításra futárszolgálattal; A termékre
vonatkozó garancia összesen akár 3 évre is meghosszabbítható; további
információért forduljon HP-viszonteladójához.
Billentyűzet
Teljes méretű, sziget stílusú billentyűzet
Érintőtábla a multi-touch kézmozdulatok támogatásával
Adatvédelem kezelése
Kensington MiniSaver™ biztonságizár-támogatás

Ajánlott kiegészítők*

Jótállási szolgáltatások*

* Nem tartozék.
HP 500 USB-s
mikrofonos
fejhallgató
1NC57AA

HP 35,56 cm-es
(14 hüvelykes)
neoprén
kifordítható tok
(fekete/ezüst)
2UF61AA

HP Z3700 ezüst
vezeték nélküli
egér
X7Q44AA

3 éves el- és
visszaszállítás
U1PS3E

125 GB ingyenes online tárhely a regisztrációtól számított 1 évig. További részletekért és a használati feltételekért, beleértve a lemondási szabályzatot, látogasson el a www.dropbox.com webhelyre. Internetszolgáltatást igényel, amely nem képezi a termék részét.2 McAfee LiveSafe 30 napos,

ingyenes próbaverzió (Internet-hozzáférés szükséges. Az első 30 napot tartalmazza. Az automatikus frissítésekhez a későbbiekben előfizetés szükséges.)3A Windows 10 rendszerrel elérhető becsült akkumulátor-üzemidő a Windows 10/MobileMark® 2014 teljesítménymérésen alapul. Az
akkumulátor-üzemidő számos tényezőtől, például a termék típusától, a konfigurációtól, a betöltött alkalmazásoktól, a funkcióktól, a használattól, valamint a vezeték nélküli és energiagazdálkodási beállításoktól függően változik. Az akkumulátor maximális kapacitása az idővel és a

használattal természetes módon csökken. További részletek: www.bapco.com.5 Az akkumulátort 50 percen belül feltölti 45%-ra, ha a rendszer ki van kapcsolva (a „leállítás” parancs használatával). Használata a noteszgéphez mellékelt HP tápegységgel ajánlott, kisebb kapacitású
akkumulátortöltővel azonban ne használja. Miután az akkumulátor töltöttségi szintje elérte az 50%-ot, a töltés visszaáll a normál sebességre. A töltési idő a rendszertűréstől függően +/-10%-kal eltérhet a megadottaktól. Ez a funkció bizonyos HP Envy, HP Omen és HP Pavilion modelleken
érhető el. A termékfunkciók teljes listájáért látogasson el a http://store.hp.com webhelyre.
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