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Kakovostna zmogljivost in akumulator z dolgo življenjsko dobo za
spopadanje z vsakodnevnimi nalogami
Ta modno oblikovan prenosni računalnik HP z diagonalo 43,9 cm (17,3 palca), oblikovan za dolgotrajno delovanje,
vključuje akumulator z dolgo življenjsko dobo, ki zagotavlja povezavo, zabavo in storilnost za ves dan. Z najnovejšimi
procesorji in živobarvnim zaslonom HD1 ali FHD2 lahko hitro opravljate naloge ali pa preprosto sedete in se družite.
Naredite vse in delajte ves dan.

Odzivno in zanesljivo delovanje

Prenosni računalnik s procesorjem AMD3 in
možnostmi grafične kartice z dovolj
zmogljivosti za brskanje po internetu,
pretakanje4 in še veliko več. Poleg tega
obsežni preskusi kakovosti zagotavljajo, da
boste lahko delali in delali brez prekinitev.

Eleganten, moden in zmogljiv.

Zagotovite si povezavo in zabavo

Zaradi elegantnega in modnega oblikovanja lahko
ta privlačen prenosni računalnik vzamete kamor
koli. S čudovito brušeno tipkovnico in barvno
ujemajočim se tečajem je pametno oblikovan
prenosni računalnik HP z diagonalo 43,9 cm (17,3
palca) videti ravno tako dobro kot deluje.

Akumulator s funkcijo HP Fast Charge, zaslon z
ločljivostjo HD1 ali FHD2 in kamera HD pri izbranih
modelih6 zagotavljajo do 9 ur5 povezanosti in
zabave. Poleg tega možnosti velike shrambe
omogočajo preprosto shranjevanje priljubljene
glasbe, filmov in fotografij ter uživanje v njih.

1 Za ogled slik v visoki ločljivosti potrebujete vsebino visoke ločljivosti (HD).
2 Za ogled slik v polni visoki ločljivosti potrebujete vsebino polne visoke ločljivosti (FHD).
3 Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se

spreminjata glede na obremenitev programov in konfiguracijo strojne ter programske opreme.
4 Potrebna je internetna storitev, ki ni vključena.
5 Življenjska doba akumulatorja v operacijskem sistemu Windows 10/MM14 je odvisna od različnih dejavnikov, na primer od modela izdelka, konfiguracije, nameščenih aplikacij, funkcij, načina uporabe, funkcij brezžične
povezave in nastavitev upravljanja porabe energije. Največja zmogljivost akumulatorja se s časom in uporabo zmanjša. Za podrobnosti pojdite na spletno mesto https://bapco.com/products/mobilemark-2014/.
6 Funkcije lahko za zagotavljanje opisane funkcionalnosti zahtevajo programsko opremo ali aplikacije drugih ponudnikov.

Podatkovni list

HP Notebook 17-ca0004nm
Posebnosti

Možnosti pomnilnika RAM DDR4
DDR4, ki je oblikovan za učinkovitejše in zanesljivejše delovanje pri večjih
hitrostih, je prihodnost pomnilnika RAM. Večja pasovna širina prinaša
izboljšano delovanje na področja vse od večopravilnosti do igranja iger.

Čitalec kartic SD in Micro SD
Preprosto vstavite kartico SD ali Micro SD in povečajte shrambo naprave za
filme, fotografije ter glasbo ali preprosto dostopajte do katere koli vsebine, ki
ste jo shranili na obstoječo kartico.

HP Fast Charge
Ko je akumulator prenosnega računalnika prazen, nihče nima časa čakati več
ur, da se napolni. Zaustavite napravo in jo napolnite od 0 do 50 odstotkov v
približno 45 minutah.

Uglašeni stereo zvočniki
HP s temeljitimi preizkusi in izboljšavami po meri naravna nastavitev z dvema
zvočnikoma v vsakem prenosnem računalniku, da zagotovi izjemno kakovost
stereo zvoka.

Pogon DVD za vnovično zapisovanje
Glejte in zapisujte DVD-je z vgrajenim optičnim pogonom.

Izberite svojo barvo
Prilagodite svoj računalnik z barvo po izbiri, ki se ujema z vašim slogom.

USB-C™
En priključek USB-C™ omogoča polnjenje naprave, prenos podatkov s
hitrostjo do 5 Gb/s ali priklop zunanjega zaslona. Priključek je vedno pravilno
obrnjen, zato vam ni treba nikoli skrbeti, ali je narobe vstavljen.

19 Ko je sistem izklopljen (z ukazom za zaustavitev), v 45 minutah napolni akumulator do 50-odstotne zmogljivosti. Priporočen za uporabo s HP-jevim napajalnikom, priloženim prenosnemu računalniku; ni priporočen za

akumulatorski polnilnik manjše zmogljivosti. Ko se akumulator napolni do 50-odstotne zmogljivosti, se hitrost polnjenja vrne na normalno. Čas polnjenja lahko zaradi sistemske tolerance odstopa za 10 % navzgor ali
navzdol. Na voljo pri nekaterih modelih računalnikov HP Spectre »dva v enem« in modelih osebnih računalnikov HP x2. Celoten seznam funkcij izdelka si lahko ogledate na spletnem mestu http://store.hp.com.
20 Dejanske hitrosti so lahko drugačne. Ne kopirajte gradiva, zaščitenega z avtorskimi pravicami.
21 Hitrost prenosa se lahko spreminja. Vse specifikacije zmogljivosti so značilne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent. Dejanska zmogljivost je lahko boljša ali slabša.
22 USB Type-C™ in USB-C™ sta blagovni znamki organizacije USB Implementers Forum.
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Tehnični podatki
Učinkovitost delovanja

Povezovanje

Operacijski sistem

Omrežni vmesnik

FreeDOS 2.0

Vgrajeni omrežni vmesnik 10/100/1000 GbE LAN

Procesor

Brezžična povezljivost

Procesor AMD Ryzen™ 3 2200U (osnovna frekvenca 2,5 GHz, višja frekvenca do 3,4 GHz, 1 MB Kombinirani vmesnik Realtek RTL8821CE 802.11b/g/n/ac (1 x 1) Wi-Fi® in Bluetooth® 4.2
predpomnilnika, 2 jedri)
Podpora za MU-MIMO; združljiv s tehnologijo Miracast
Družina procesorjev: Procesor AMD Ryzen™ 3
Vrata
Pomnilnik
2 priključka USB 3.1 prve generacije (samo za prenos podatkov); 1 priključek USB 2.0; 1
4 GB pomnilnika DDR4-2400 SDRAM (1 x 4 GB)
priključek HDMI 1.4b 1 priključek RJ-45; 1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon ;
Hitrosti prenosa podatkov do 2400 MT/s.
1 bralnik medijskih kartic SD v različnih oblikah zapisa

Shranjevanje

Spletna kamera

256-GB pogon SSD PCIe® NVMe™ M.2
Zapisovalnik DVD

Kamera HP TrueVision HD z vgrajenim digitalnim mikrofonom

Grafika

Oblikovanje

Vgrajeno: Grafična kartica AMD Radeon™ Vega 3;

Barva izdelka

Zvočna kartica

Snežno bela
Pentljast vzorec z navpičnim brušenim oblikovanjem

Dva zvočnika

Prikaz
Zaslon HD+ SVA z diagonalo 43,9 cm (17,3 palca), zaščito proti bleščanju in osvetlitvijo WLED
od zadaj (1600 x 900)

Napajanje
Napajalnik AC 45 W;

Dodatne informacije
Št. dela
Št. dela: 4TY91EA #BED
Koda UPC/EAN: 193015230187

Vrsta akumulatorja

Teža

3-celični litij-ionski akumulator (41 Whr);
Podpira hitro polnjenje akumulatorja: približno 50 % v 45 minutah 5

Mere

Ciljna življenjska doba akumulatorja

2,45 kg; Pakirano:
41,48 x 27,22 x 2,45 cm; Pakirano:

Garancija

Pričakovano delovanje akumulatorja do 9 ur3

Najdaljša življenjska doba akumulatorja pri predvajanju videoposnetkov
Do 8 ur3

3-letni omejena na dele, delo ter storitev prevzema in vrnitve

Priloženi pripomočki
Tipkovnica
Tipkovnica polne velikosti z ločenimi tipkami in številčnico
Sledilna ploščica s podporo večkratnega dotika

Upravljanje varnosti
Podpora za varnostno ključavnico Kensington MiniSaver™

Priporočeni pripomočki
* Ni priloženo.
HP-jeve stereo slušalke
2AP95AA

HP Carry Sleeve 43.94
cm (17")
1PD68AA

HP Z3700 Silver Wireless
Mouse
X7Q44AA

3 Ocenjena življenjska doba akumulatorja v operacijskem sistemu Windows 10 temelji na primerjalnem preizkusu Windows 10/MobileMark® 2014. Življenjska doba akumulatorja je odvisna od različnih dejavnikov, na primer od modela izdelka, konfiguracije, nameščenih aplikacij, funkcij, uporabe,

brezžičnih funkcij in nastavitev upravljanja porabe energije. Največja zmogljivost akumulatorja se s časom in uporabo zmanjša. Za dodatne informacije pojdite na spletno mesto www.bapco.com.
5 Ko je sistem izklopljen (z ukazom za zaustavitev), v 45 minutah napolni akumulator do 50-odstotne zmogljivosti. Priporočen za uporabo s HP-jevim napajalnikom, priloženim prenosnemu računalniku; ni priporočen za akumulatorski polnilnik manjše kapacitete. Ko se akumulator napolni do 50odstotne zmogljivosti, se hitrost polnjenja vrne na normalno. Čas polnjenja lahko zaradi sistemske tolerance varira za 10 % navzgor ali navzdol. Na voljo pri nekaterih modelih računalnikov HP Envy, HP Omen in HP Pavilion. Celoten seznam funkcij izdelka si lahko ogledate na spletnem mestu
http://store.hp.com.
6 Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in konfiguracijo strojne ter
programske opreme. Sistem številčenja AMD ni merilo za frekvenco. AMD in Radeon sta blagovni znamki družbe Advanced Micro Devices, Inc.
7 Zmogljivost tehnologije Burst je odvisna od strojne in programske opreme ter splošnih sistemskih nastavitev.
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