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Zmogljiv prenosni računalnik, ki zagotavlja moč za igranje
Oblikovanje prenosnega računalnika za igre HP Pavilion omogoča, da boste blesteli v vsem, česar se lotite. Igre,
ustvarjanje, zabava. Procesor Intel® Core™ in ločena grafična kartica delata skupaj in zagotavljata moč za vse, česar se
lotite. Ne zadovoljite se s povprečno zmogljivostjo. Pripravite se na novo raven moči.

Računalnik za igre in zabavo

Poglobite se

Z grafično kartico do NVIDIA® GeForce®
GTX 1060 ali AMD Radeon™ RX 560 se
lotite najnovejših iger in nadgradite svojo
zabavo. Z zaslonom do 4K1 ali FHD2 s
hitrostjo osveževanja 144 Hz3 pri
nekaterih modelih igranje ni šala.

Na osupljivem zaslonu od roba do roba
lahko vidite več akcije in uživate v bogatem,
pristnem zvoku, ki ga zagotavljajo zvočniki
z naprej usmerjeno zasnovo, funkcija HP
Audio Boost in uglasitev, ki so jo opravili v
podjetju B&O PLAY.

To je resna zmogljivost

S procesorjem Intel® Core™4 in fiksnim pogonom PCIe ali
dvojno shrambo (trdi disk + fiksni pogon PCIe) pri nekaterih
modelih si zagotovite zmogljivo večopravilnost in hitro
odzivnost. Zahvaljujoč povezavi Wi-Fi, ki pri nekaterih
modelih zagotavlja podporo za gigabitne hitrosti, lahko
uživate v izboljšani povezljivosti.

1 Za ogled vsebin v ločljivosti 4K je potrebna vsebina 4K.
2 Za ogled slik v polni visoki ločljivosti potrebujete vsebino polne visoke ločljivosti (FHD).
3 Vse specifikacije zmogljivosti so običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.
4 Intel, logotip Intel, Intel Inside, Intel Core in Core Inside so blagovne znamke družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in/ali drugih državah.
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Posebnosti

Procesor Intel® Core™ osme generacije
Nadgradite zmogljivost z nemoteno odzivnostjo sistema in hitrimi časi
nalaganja ter si zagotovite izjemno računalniško izkušnjo. S podporo za
ločljivost vse do izjemnih 4K lahko pretakate vrhunsko vsebino ali celo
ustvarjate svojo.
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.

Resnično močna zvočna izkušnja
Z dvema zvočnikoma HP, funkcijo HP Audio Boost in uglasitvijo po meri, ki so
jo opravili strokovnjaki v podjetju B&O PLAY, boste doživeli bogato in pristno
zvočno izkušnjo. Dovolite, da vas zvok prevzame.
Osvetljena tipkovnica z vgrajeno številčnico
Nadaljujte z delom tudi v slabo osvetljenih prostorih ali med nočnimi poleti. Z
osvetljeno tipkovnico in vgrajeno številčnico lahko nemoteno tipkate v
različnih okoljih.
USB-C™
Prek priključka USB-C™ lahko z veliko hitrostjo prenašate podatke v zunanjo
shrambo ali iz nje. Priključek je vedno pravilno obrnjen.

4 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 podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost. Za ogled vsebin v ločljivosti 4K je potrebna vsebina 4K. Čas
nalaganja sistema in odzivnost sta odvisna od konfiguracije izdelka.
18 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.
19 USB Type-C™ in USB-C™ sta blagovni znamki organizacije USB Implementers Forum.
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Tehnični podatki
Učinkovitost delovanja

Povezovanje

Operacijski sistem

Brezžična povezljivost

FreeDOS 2.0

Kombinirani vmesnik 802.11b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi® in Bluetooth® 4.2
Podpora za MU-MIMO; združljiv s tehnologijo Miracast

Procesor

Procesor Intel® Core™ i7-8750H (osnovna frekvenca 2,2 GHz, s tehnologijo Intel® Turbo Boost Vrata
tudi do 4,1 GHz, 9 MB predpomnilnik, 6 jeder)
1 priključek USB 3.1 Type-C™ prve generacije (hitrost prenosa podatkov do 5 Gb/s, napajanje,
Družina procesorjev: Procesor Intel® Core™ i7 osme generacije
DisplayPort™ 1.2, priključek HP z možnostjo spanja in polnjenja); 2 priključka USB 3.1 prve
generacije (1 priključek HP z možnostjo spanja in polnjenja); 1 priključek HDMI 1.4; 1 priključek
Nabor vezij
RJ-45; 1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon ;
Procesor Intel® HM370
1 bralnik medijskih kartic SD v različnih oblikah zapisa
Pomnilnik
Spletna kamera
8-GB pomnilnik DDR4-2666 SDRAM (2 x 4 GB)
Kamera HP Wide Vision HD z vgrajenim dvokanalnim digitalnim mikrofonom
Hitrosti prenosa podatkov do 2666 MT/s.

Shranjevanje

Oblikovanje

1 TB 7200 obr./min SATA
256-GB pogon SSD PCIe® NVMe™ M.2

Barva izdelka

Grafika
Ločeno: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti (4 GB namenskega pomnilnika GDDR5);

Zvočna kartica

Senčno siv, strupeno zelen logotip
Navpični vzorec čopiča na okvirju tipkovnice

Dodatne informacije

B&O PLAY, dva zvočnika, HP Audio Boost

Št. dela

Prikaz
Zaslon FHD IPS z diagonalo 39,6 cm (15,6 palca), zaščito proti bleščanju, mikro robovi in
osvetlitvijo WLED od zadaj (1920 x 1080)

Napajanje

Št. dela: 4RM83EA #BED
Koda UPC/EAN: 193015191594

Teža
2,4 kg; Pakirano:

150-vatni napajalnik za izmenično napetost;

Vrsta akumulatorja

Mere

3-celični litij-ionski akumulator (52,5 Wh);
Podpira hitro polnjenje akumulatorja: približno 50 % v 45 minutah 5

36,5 x 25,65 x 2,54 cm; Pakirano:

Garancija

Ciljna življenjska doba akumulatorja

1-letna omejena na dele, delo ter storitev prevzema in vrnitve ; Garancijo izdelka lahko
podaljšate do obdobja skupno treh let; za več informacij se obrnite na prodajalca HP.

Pričakovano delovanje akumulatorja do 10 ur in 15 minut3

Najdaljša življenjska doba akumulatorja pri predvajanju videoposnetkov
Do 9 ur in 15 minut3

Priloženi pripomočki
Tipkovnica
Standardna tipkovnica z ločenimi tipkami z osvetlitvijo od zadaj in številčnico
Ploščica HP Imagepad s podporo za večkratni dotik

Upravljanje varnosti
Podpora za varnostno ključavnico Kensington NanoSaver™

Senzorji
Merilnik pospeška

Garancijske storitve*

Priporočeni pripomočki
* Ni priloženo.
Slušalke HP USB
1NC57AA

HP 39.62 cm (15.6")
Black Odyssey Backpack
L8J88AA

Brezžična miška HP
Z4000
H5N61AA

3-letni prevzem in vračilo
U4819E

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 podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, logotip Intel in logotip Intel Inside so blagovne znamke družbe Intel Corporation v ZDA in drugih državah.
7 Zmogljivost tehnologije Intel® Turbo Boost je odvisna od strojne in programske opreme ter splošnih sistemskih nastavitev. Za dodatne informacije pojdite na spletno mesto http://www.intel.com/technology/turboboost/.
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