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Un laptop puternic, care oferă performanţe de joc
Laptopul HP Pavilion Gaming este conceput să exceleze la orice faci. Jocuri. Creaţie. Divertisment. Procesorul Intel®
Core™ şi placa grafică distinctă lucrează împreună pentru a accelera tot ce faci. Nu accepta performanţele mediocre.
Pregăteşte-te pentru puterea de nivel superior.

O maşină de jocuri şi divertisment

Scufundaţi-vă

Vorbim despre performanţe

Încearcă fără teamă jocuri noi şi perfecţionează
divertismentul cu plăci grafice culminând cu
NVIDIA® GeForce® GTX 1060 sau AMD Radeon™ RX
560. Ecran de până la 4K1 sau un ecran FHD2 cu
rată de reîmprospătare de 144 Hz3 la anumite
modele – jocul nu e o glumă.

Vezi mai mult din acţiune pe
uimitorul ecran din margine în
margine şi bucură-te de sunetul
bogat, autentic, cu difuzoarele
frontale, cu HP Audio Boost şi
reglajul efectuat de B&O PLAY.

Obţine un multitasking puternic şi un răspuns rapid, cu un
procesor Intel® Core™4 şi o unitate SSD PCIe sau două
unităţi de stocare (HDD + SSD PCIe) la anumite modele.
Bucură-te de conectivitatea îmbunătăţită, cu o mare
putere de transfer, graţie transmisiei Wi-Fi la viteze de
gigabiţi, la anumite modele.

1 Pentru a vizualiza imagini 4K, este necesar conţinut 4K.
2 Pentru a vizualiza imagini FHD, este necesar conţinut Full HD (FHD).
3 Toate specificaţiile de performanţă reprezintă specificaţiile tipice furnizate de producătorii de componente HP; performanţa reală poate varia în plus sau în minus.
4 Intel, sigla Intel, Intel Inside, Intel Core şi Core Inside sunt mărci comerciale ale Intel Corporation sau ale filialelor sale în S.U.A. şi/sau în alte ţări/regiuni.
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Beneficii

Procesor Intel® Core™ din generaţia a 8-a
Creşteţi performanţele, cu viteza uniformă de răspuns a sistemului şi cu
timpii scurţi de încărcare, pentru o experienţă excepţională de lucru cu PC-ul.
Cu rezoluţiile uimitoare, de până la 4K, redaţi în flux conţinutul premium sau
chiar creaţi propriul conţinut.
Opţiuni de RAM DDR4
Conceput pentru a funcţiona mai eficient şi mai fiabil la viteze mai mari, DDR4
este viitorul memoriei RAM. Graţie lăţimii de bandă mai mari, toate activităţile,
de la multitasking la jocuri, beneficiază de o îmbunătăţire a performanţelor.

Experienţă audio cu adevărat puternică
Cu sistemul de două difuzoare HP, HP Audio Boost şi reglajele particularizate
de experţii de la B&O PLAY, vei beneficia de un sunet autentic şi bogat. Lasă
sunetul să te impresioneze.
Tastatură iluminată din fundal, cu tastatură numerică integrată
Continuaţi să lucraţi chiar şi în încăperi slab iluminate sau când călătoriţi
noaptea cu avionul. Cu o tastatură iluminată şi o tastatură numerică
integrată, puteţi tasta confortabil în mai multe medii.
USB-C™
Cu acest port USB-C™, transferaţi date la viteze mari, spre sau de la
dispozitivul extern de stocare. Şi este reversibil, aşadar nu vă faceţi griji
privind conectarea în poziţie inversă.

4 Procesoarele Multi-core sunt concepute să îmbunătăţească performanţele anumitor produse software. Nu toţi clienţii sau toate aplicaţiile software vor beneficia neapărat în urma utilizării acestei tehnologii. Performanţa

şi frecvenţa ceasului vor varia în funcţie de sarcinile de lucru ale aplicaţiilor şi de configuraţiile hardware şi software. Numerotarea Intel nu este un indicator al performanţelor superioare. Pentru a vizualiza imagini 4K, este
necesar conţinut 4K. Timpul de încărcare a sistemului şi viteza de răspuns depind de configuraţia produsului.
18 Viteza de transfer poate varia. Toate specificaţiile de performanţă reprezintă specificaţiile tipice furnizate de producătorii de componente HP; performanţa reală poate varia în plus sau în minus.
19 USB Type-C™ şi USB-C™ sunt mărci comerciale ale USB Implementers Forum.
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Specificaţii
Performanţă

Conectivitate

Sistem de operare

Conectivitate wireless

FreeDOS 2.0

Combinaţie 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® şi Bluetooth® 4.2
sisteme MU-MIMO acceptate; Compatibil cu Miracast

Procesor
Intel® Core™ i7-8750H (frecvenţă de bază de 2,2 GHz, până la 4,1 GHz cu tehnologie Intel®
Turbo Boost, cache de 9 MB, 6 nuclee)
Familie de procesoare: Procesor Intel® Core™ i7 din generaţia a 8-a

Porturi

Intel® HM370

1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (transfer de date de până la 5 Gb/s, alimentare cu energie,
DisplayPort™ 1.2, HP Sleep and Charge); 2 USB 3.1 Gen 1 (1 HP Sleep and Charge); 1 HDMI 1.4;
1 RJ-45; 1 port combinat căşti/microfon ;
1 cititor de carduri media pentru mai multe formate SD

Memorie

Cameră web

SDRAM DDR4-2666 de 8 GB (2 x 4 GB)
Rate de transfer de până la 2666 MT/s.

Cameră HD HP Wide Vision cu microfon digital dual-array integrat

Chipset

Stocare

Design

1 TB 7200 rpm SATA

Culoarea produsului

Grafică

Umbre de negru, siglă verde acid
Model cadru tastatură vertical lustruit

Componente distincte: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti (memorie GDDR5 dedicată de 4 GB);

Audio

Informaţii suplimentare

B&O PLAY, două difuzoare, HP Audio Boost

Număr componentă

Ecran
IPS FHD antireflex, iluminat din spate cu WLED-uri, cu micro-margini, diagonală de 39,6 cm
(15,6") (1920 x 1080)

Alimentare curent

Număr produs: 4TV12EA #AKE
Cod UPC/EAN: 193015191761

Greutate
2,4 kg; Împachetat:

Adaptor de alimentare de c.a. de 150 W;

Tip baterie

Dimensiuni

Li-ion cu 3 elemenţi, 52,5 Wh;
Acceptă încărcarea rapidă a acumulatorului: aproximativ 50% în 45 de minute 5

36,5 x 25,65 x 2,54 cm; Împachetat:

Garanţie

Durata ţintă a acumulatorului

2 ani garanţie limitată pentru componente, manoperă şi service la atelier ; Puteţi extinde
acoperirea garanţiei produsului pentru a ajunge la un total de până la 3 ani; pentru mai multe
informaţii, consultaţi revânzătorul HP.

Durată acumulator estimată de până la 10 ore şi 15 minute3

Durată maximă de viaţă a acumulatorului, pentru redare video
Până la 9 ore şi 15 minute3

Accesorii incluse
Tastatură
Tastatură completă, iluminată din fundal, stil insulă, cu tastatură numerică
HP Imagepad cu suport pentru gesturi multi-atingere

Gestiunea securităţii
Suport încuietoare de siguranţă Kensington NanoSaver™

Senzori
Accelerometru

Accesorii recomandabile

Service în garanţie*

* Nu este inclus.
Set de căşti USB HP 500
1NC57AA

Rucsac HP Odyssey
negru, de 39,62 cm
(15,6 ")
L8J88AA

Mouse wireless HP
Z4000
H5N61AA

3 ani - returnare la depozit
U4817E

3 Durată de viaţă a acumulatorului estimată pentru Windows 10, pe baza analizei comparative MobileMark® 2014 pentru Windows 10. Durata de viaţă a acumulatorului depinde de diferiţi factori, printre care modelul produsului, configuraţia, aplicaţiile încărcate, caracteristicile, utilizarea,

funcţionalitatea wireless şi setările de gestionare a energiei. Capacitatea maximă a acumulatorului descreşte natural în timp şi ca urmare a utilizării. Vizitaţi www.bapco.com pentru detalii suplimentare.
5 Reîncarcă acumulatorul până la 50% în 45 de minute, când sistemul este oprit (utilizând comanda „închidere”). Se recomandă pentru utilizarea cu adaptorul HP furnizat împreună cu notebook-ul, nefiind recomandat un încărcător pentru acumulator de capacitate mai mică. După ce încărcarea
acumulatorului ajunge la 50% din capacitate, viteza de încărcare revine la viteza normală. Timpul de încărcare poate varia cu +/-10%, datorită toleranţei sistemului. Disponibilitate numai pentru anumite modele HP Envy, HP Omen şi HP Pavilion. Pentru o listă completă de caracteristici ale
produsului, consultaţi http://store.hp.com.
6 Procesoarele Multi-core sunt concepute să îmbunătăţească performanţele anumitor produse software. Nu toţi clienţii sau toate aplicaţiile software vor beneficia neapărat în urma utilizării acestei tehnologii. Performanţa şi frecvenţa ceasului vor varia în funcţie de sarcinile de lucru ale aplicaţiilor
şi de configuraţiile hardware şi software. Numerotarea Intel nu este o măsură a performanţelor superioare. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, logoul Intel şi logoul Intel Inside sunt mărci comerciale ale Intel Corporation în S.U.A. şi în alte ţări/regiuni.
7 Performanţele Intel® Turbo Boost variază în funcţie de hardware, de software şi de configuraţia generală a sistemului. Pentru mai multe informaţii, consultă http://www.intel.com/technology/turboboost/.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele
produse şi servicii. Nimic din conţinutul de faţă nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă. Microsoft, Windows şi sigla
Windows sunt mărci comerciale înregistrate în S.U.A. ale Microsoft Corporation. Bluetooth este o marcă comercială a proprietarului său şi este utilizată de Hewlett-Packard Company sub licenţă. Intel şi Core sunt mărci comerciale ale Intel Corporation în S.U.A. şi în
alte ţări. ENERGY STAR este marcă înregistrată ce aparţine Guvernului SUA. Toate celelalte mărci înregistrate sunt în proprietatea deţinătorilor respectivi.
Iunie 2018
DOC-M

