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FreeDOS 2.0
Pracuj cały dzień dzięki stylowemu laptopowi, który zapewnia łączność i sprawne wykonywanie codziennych zadań.
Dzięki niezawodnej wydajności i długiemu czasowi pracy akumulatora1 możesz swobodnie surfować w Internecie,
przesyłać dane i mieć stały dostęp do tego, co dla Ciebie najważniejsze.

Komputer, na którym możesz
polegać

Najnowsze procesory Intel2
zapewniają niezawodność, której
potrzebujesz do pracy i zabawy. Ciesz
się niezwykłą wytrzymałością laptopa
zaprojektowanego z myślą o realizacji
wszystkich zadań.

Dostęp do tego, co ważne
Zapewnij sobie rozrywkę i bądź w stałym kontakcie z
bliskimi i rodziną dzięki doskonałemu ekranowi HD lub
FHD (w wybranych modelach) i kamerze internetowej
HD3 w wybranych modelach. Ciesz się swoją ulubioną
muzyką, filmami i zdjęciami – przechowuj je w łatwy
sposób.

Starannie zaprojektowany. W środku i na
zewnątrz.
Zaprojektowany z niezwykłą dbałością o szczegóły
laptop HP z ekranem o przekątnej 39,6 cm (15,6″)
doskonale pasuje do Twojego stylu życia. Bogate
wzornictwo, unikatowe tekstury i chromowany
zawias (w wybranych modelach) dodają nieco koloru
codziennej rutynie.

1 Czas pracy akumulatora zależy od wielu czynników, w tym od modelu produktu, konfiguracji, zainstalowanych aplikacji, funkcji, obsługi, łączności bezprzewodowej i ustawień zarządzania zasilaniem. Maksymalna

pojemność akumulatora maleje z upływem czasu i na skutek eksploatacji. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://bapco.com/products/mobilemark-2014/.
2 Technologia wielordzeniowa została opracowana, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. Nie wszyscy klienci lub aplikacje odniosą korzyści w wyniku zastosowania tej technologii. Wydajność i częstotliwości
zegara zależą od obciążenia aplikacji oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja firmy Intel nie jest miarą wyższej wydajności.
3 Funkcje mogą wymagać oprogramowania lub innych aplikacji firm zewnętrznych w celu zapewnienia opisanych funkcjonalności.
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Obejmuje

Ekran HD
Całkiem nowe spojrzenie na Twój cyfrowy świat. Oglądaj filmy i zdjęcia w
niesamowitej jakości i szczegółowości HD 1 miliona pikseli.
Intel® HD Graphics
Doskonała grafika pomaga użytkownikowi we wszystkim. Podczas oglądania
filmów i zwykłego surfowania w internecie karta graficzna Intel® HD Graphics
odwzorowuje na ekranie wszystkie elementy graficzne z płynną, realistyczną
jakością.

4 Do wyświetlania obrazów w rozdzielczości HD wymagane są treści HD.

Dysk twardy (500 GB)
Nie musisz się martwić o swój rosnący zbiór cyfrowych filmów, utworów i
zdjęć. Dzięki opcjom pamięci masowych o dużej pojemności możesz
zapisywać wszystko i nadal mieć dużo wolnego miejsca.
Opcje RAM
Pamięć RAM jest niezbędna do wykonywania wielu zadań i obsługi
wymagających programów, np. do edycji wideo oraz gry. Im więcej pamięci
RAM wybierzesz, tym większą uzyskasz wydajność.
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Specyfikacje
Wydajność

Sieci i łączność

System operacyjny

Interfejs sieciowy

FreeDOS 2.0

Wbudowana karta 10/100/1000 GbE LAN

Procesor

Łączność bezprzewodowa

Procesor Intel® Pentium® N3710 (podstawowe taktowanie 1,6 GHz, maks. 2,56 GHz w trybie
Burst, 2 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie)
Rodzaj procesora: Procesor Intel® Pentium®

Karta sieciowa 802.11b/g/n (1x1) Wi-Fi® z modułem Bluetooth® 4.0 combo
Zgodność ze standardem Miracast

Pamięć
4 GB pamięci DDR3L-1600 SDRAM (1 x 4 GB)
Szybkość transmisji danych do 1600 MT/s.

2 porty USB 3.1 Gen 1 (tylko transfer danych); 1 port USB 2.0; 1 port HDMI; 1 port RJ-45; 1
gniazdo combo (słuchawki/mikrofon)
1 wieloformatowy czytnik kart pamięci SD

Archiwizacja danych

Kamera internetowa

Dysk SATA 500 GB 5400 obr./min
Nagrywarka DVD

Kamera internetowa HP z wbudowanym mikrofonem cyfrowym

Porty

Grafika

Projektowanie

Zintegrowana: Karta graficzna Intel® HD Graphics 405;

Kolor produktu

Karta dźwiękowa

Intensywnie czarny
Wzór – tekstura splatana

Dwa głośniki

Wyświetlacz

Ekran HD SVA o przekątnej 39,6 cm (15,6″) z powłoką antyrefleksyjną i podświetleniem WLED Informacje dodatkowe
(1366 × 768)
Oznaczenie
P/N: 3LH80EA #AKD
Zasilanie
Kod UPC/EAN: 193015347571
Zasilacz 45 W pr. zm.;

Typ akumulatora

Waga

3-ogniwowy litowo-jonowy 31 Wh;
Bateria wymieniana przez użytkownika;
Obsługuje szybkie ładowanie akumulatora: 90% w ciągu 90 minut 5

2,1 kg;

Przewidywany czas pracy akumulatora

Gwarancja

Szacunkowy maks. czas pracy akumulatora – 11 godz. 45 minut3

2-letnia gwarancja ograniczona na części i robociznę z usługą odbioru i dostawy do klienta ;
Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu gwarancji na okres do 3 lat; więcej informacji można
uzyskać u dilera HP.

Maksymalny czas pracy akumulatora – odtwarzanie wideo
Maks. 9 godzin i 30 minut3

Wymiary
38 × 25,38 × 2,38 cm;

Klawiatura
Pełnowymiarowa klawiatura wyspowa z klawiaturą numeryczną
Tabliczka dotykowa TouchPad z obsługą gestów wielopunktowych

Zarządzanie bezpieczeństwem
Gniazdo blokady Kensington MicroSaver®

Usługi gwarancyjne*
3 lata z odbiorem i zwrotem
U1PS4E
3 Szacowany czas pracy akumulatora w przypadku systemu Windows 10 na podstawie testu wzorcowego Windows 10 / MobileMark® 2014. Czas pracy akumulatora zależy od wielu czynników, w tym od modelu produktu, konfiguracji, zainstalowanych aplikacji, funkcji, użytkowania, łączności

bezprzewodowej i ustawień zarządzania zasilaniem. Maksymalna pojemność akumulatora maleje z upływem czasu i na skutek eksploatacji. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem www.bapco.com.
5 Umożliwia naładowanie akumulatora do poziomu 90% w ciągu 90 minut, gdy system jest wyłączony (za pomocą polecenia „Zamknij”). Zalecane jest używanie zasilacza HP dostarczonego z komputerem przenośnym, nie zaleca się stosowania ładowarek o mniejszej wydajności. Po
naładowaniu do poziomu 90% pojemności przywracana jest normalna szybkość ładowania. Czas ładowania może się różnić w granicach ±10% ze względu na tolerancję systemu. Rozwiązanie dostępne w wybranych modelach HP Spectre, HP Envy, HP Omen i HP Pavilion. Pełna lista
oferowanych funkcji produktów dostępna jest na stronie http://store.hp.com.
6 Technologia wielordzeniowa została opracowana tak, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. W zależności od sposobu użytkowania komputera i aplikacji zastosowanie tej technologii może nie przynieść widocznych korzyści. Wydajność i częstotliwość zegara zależy od obciążenia
aplikacji oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja firmy Intel nie jest miarą wyższej wydajności. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron oraz logo Intel i Intel Inside są znakami towarowymi firmy Intel Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i w innych krajach.
7 Wydajność funkcji Intel® Turbo Boost zależy od zastosowanego sprzętu, oprogramowania oraz ogólnej konfiguracji systemu. Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://www.intel.com/technology/turboboost/.
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