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Erőteljes laptop, játékhoz hangolt teljesítmény
Az HP Pavilion Gaming laptopot úgy tervezték, hogy minden feladatot kiválóan teljesítsen. Játék, alkotás, szórakozás –
az Intel® Core™ processzorral és a különálló grafikus vezérlővel villámgyorsan vághatsz bele bármibe. Ne érd be az
átlagos teljesítménnyel. Készülj fel a teljesítmény új szintjére.

Játékra és szórakozásra termett gép

Magával ragadó élmény

Akár az NVIDIA® GeForce® GTX 1060 vagy az AMD
Radeon™ RX 560 grafikus vezérlőket is
választhatod, amelyekkel könnyedén futtathatod a
legújabb játékokat, és új szintre emelheted a
szórakozást. Az akár 4K,1 illetve egyes modellek
esetében az 144 Hz-es frissítési gyakoriságú3 FHD
kijelzővel2 a játék is komolyra fordul.

Még jobban elmerülhetsz az akcióban
a lenyűgöző, keret nélküli kijelzővel, és
kiélvezheted az előre irányított
hangszórók, a HP Audio Boost és a
szakértők által hangolt B&O PLAY
hangrendszer által biztosított
utánozhatatlan, gazdag
hangzásvilágot.

Ez komoly teljesítmény

Az Intel® Core™ processzor4 és a PCIe SSD meghajtó,
illetve egyes modellek esetében a kettős tároló (HDD +
PCIe SSD meghajtó) hatékony párhuzamos
munkavégzést és gyors válaszidőt biztosít. Az egyes
modellek esetében gigabites sebességeket is
támogató Wi-Fi révén fejlettebb csatlakoztathatóságra
és gyors átviteli sebességre tehetsz szert.

1A 4K képminőséghez 4K felbontású tartalom szükséges.
2 Full HD felbontású (FHD) tartalom szükséges az FHD felbontású képek megtekintéséhez.
3 Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.
4 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.
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Szolgáltatások

8. generációs Intel® Core™ processzor
A teljesítmény javításával gyorsan reagáló rendszert és rövidebb betöltési
időket érhet el, így kiváló számítógépes élményben lehet része. 4K
felbontást is használhat, prémium minőségű tartalmakat játszhat le a
hálózaton, vagy akár saját tartalmakat is létrehozhat.
DDR4 RAM opciók
A hatékonyabb és nagyobb sebesség mellett is megbízhatóbb működésre
tervezett DDR4 a jövő RAM-ja. A nagyobb sávszélesség mindenhez nagyobb
teljesítményt biztosít, legyen szó a párhuzamos feladatvégzésről vagy a
játékokról.
Lenyűgöző hangzás
A két HP hangszóró, a HP Audio Boost technológia és a szakértők által
hangolt B&O PLAY hangrendszer utánozhatatlan, gazdag hangzásvilágot
biztosít. Hagyja, hogy magával ragadja a zenehallgatás élménye.

Háttér-világítású billentyűzet beépített számbillentyűzettel
A homályos szobában és az éjszakai repülőjáratokon sem kell félbehagynia a
munkát. A megvilágított billentyűzettel és az integrált numerikus
billentyűzettel még több helyen gépelhet kényelmesen.
USB-C™
Ezzel az USB-C™ porttal nagy sebességgel továbbíthat adatokat a külső
tárhelyéről a számítógépére, vagy fordítva. Ráadásul a port megfordítható,
így a csatlakozókat akár fejjel lefelé is csatlakoztathatja.
HP Jumpstart
Amikor először indítja el a számítógépét, a beállítás során egy személyes és
átfogó bemutatón keresztül tájékozódhat a számítógépe jellemzőiről.

4A 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 számjelzései nem a magasabb teljesítményre utalnak. A 4K képminőséghez 4K felbontású
tartalom szükséges. A rendszer betöltési ideje és a válaszidők a termékkonfigurációtól függően eltérnek.
18 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.
19 Az USB Type-C™ és az USB-C™ az USB Implementers Forum védjegye.
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Műszaki jellemzők
Teljesítmény

Csatlakoztathatóság

Operációs rendszer

Vezeték nélküli adatátvitel

FreeDOS 2.0

Kombinált 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® és Bluetooth® 4.2
MU-MIMO támogatás; Miracast-kompatibilis

Processzor

Intel® Core™ i7-8750H (2,2 GHz-es alapfrekvencia, Intel® Turbo Boost technológiával akár 4,1 Portok
GHz, 9 MB gyorsítótár, 6 mag)
1 db 1. generációs USB 3.1 Type-C™ (Akár 5 Gb/s adatátvitel, tápellátás, DisplayPort™ 1.2, HP
Processzorcsalád: 8. generációs Intel® Core™ i7 processzor
Sleep and Charge); 2 db 1. generációs USB 3.1 (1 HP Sleep and Charge); 1 HDMI 1.4; 1 RJ-45; 1
kombinált fejhallgató/mikrofon ;
Lapkakészlet
1 többformátumú SD memóriakártya-olvasó
Intel® HM370

Memória

Webkamera

8 GB DDR4-2666 SDRAM (2 x 4 GB)
Akár 2666 MT/s átviteli sebesség.

HP Wide Vision FHD infravörös kamera beépített digitális kétcsatornás mikrofonnal

Kialakítás

Adattárolás

Termékszín

1 TB-os, 7200 f/p SATA
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD

Éjfekete, krómozott zöld embléma
Függőlegesen csiszolt mintázatú billentyűzetkeret

Grafikus rendszer
Különálló: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (4 GB dedikált GDDR5);

További információ

Hangeszközök

Cikkszám

B&O PLAY, dupla hangszóró, HP Audio Boost

Termékszám: 4TU84EA #AKC
39,6 cm (15,6 hüvelyk) képátlójú, FHD IPS csillogásmentes, keskeny peremű, WLED-es hátsó UPC/EAN-kód: 193015228740
Súly
megvilágítású (1920 x 1080)
2,4 kg;
Tápellátás
Méretek
135 W-os váltóáramú tápegység;
36,5 x 25,65 x 2,54 cm;
Akkumulátor típusa
Jótállás
3 cellás, 52,5 Wh-s lítiumion;
1 éves korlátozott jótállás az alkatrészekre és a javításra futárszolgálattal ; A termékre
Támogatja az akkumulátor gyors feltöltését: 50 perc alatt körülbelül 45%-ra 5
vonatkozó garancia összesen akár 3 évre is meghosszabbítható; további információért
Tervezett akkumulátor-üzemidő
forduljon HP-viszonteladójához.
Akár 10 óra 15 perc becsült akkumulátor-üzemidő3

Képernyő

Mellékelt tartozékok
Billentyűzet

Maximális akkumulátor-üzemidő videolejátszás esetén
Akár 9 óra és 15 perc3

Teljes méretű, sziget stílusú, háttérvilágítással ellátott billentyűzet numerikus billentyűzettel
HP Imagepad multi-touch kézmozdulatok támogatásával

Biztonsági felügyelet
Kensington NanoSaver™ biztonságizár-támogatás

Érzékelők
Gyorsulásmérő

Ajánlott kiegészítők

Jótállási szolgáltatások*

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

HP Odyssey 39,62 cm-es
(15,6 hüvelykes) fekete
hátizsák
L8J88AA

HP Z4000 vezeték
nélküli egér
H5N61AA

3 éves el- és visszaszállítás
U4819E

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.
6A 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 számjelzései nem a magasabb teljesítményre utalnak. Az Intel, a Pentium, az Intel Core, a Celeron, az Intel embléma, valamint az Intel Inside embléma az Intel Corporation védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
7Az Intel® Turbo Boost teljesítménye függ a hardver-, szoftver- és a teljes rendszerkonfigurációtól. További infromáció: http://www.intel.com/technology/turboboost/.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban
vállalt jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért. A Microsoft, a Windows és a
Windows embléma a Microsoft Corporation az Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. A Bluetooth a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company engedéllyel használ. Az Intel és a Core az Intel Corporation védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban. Az ENERGY STAR az Egyesült Államok kormánya által bejegyzett védjegy. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.
Június 2018
DOC-M

