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Tyylikäs, luotettava ja ohut kannettava
Ohut ja pienikokoinen kannettava tarjoaa luotettavaa suorituskykyä. Sen avulla on helppoa olla sosiaalinen, tuottava ja
yhteydessä tärkeissä asioissa jopa 12,5 tunnin akunkeston ansiosta. Mikroreunainen näyttö avaa silmiesi eteen
laajemman näkymän suuremman kuvaruudun ansiosta pienemmässä kehyksessä.
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Sulavalinjainen. Ohut. Tyylikäs
muotoilu.

Tässä kevyessä, helposti mukana
kulkevaksi suunnitellussa
kannettavassa on mikroreunainen
HD-näyttö4 ja tietyissä malleissa
erittäin kapeareunainen (vain 6,5
mm) Full HD -näyttö5, joten pienestä
koosta huolimatta näytössä näkyy
paljon.

Nopeaa ja luotettavaa
suorituskykyä.

Intel® Core™ -prosessorin,2 tiettyjen
mallien erillisen näytönohjaimen ja
erittäin herkästi reagoivan
kosketuslevyn ansiosta tehoa riittää
sivustojen selailuun, sisältöjen
suoratoistoon,3 ja vastavaan
enemmän kuin ennen.

Pysy yhteydessä ja nauti viihteestä
Jopa 12,5 tunnin1 akunkeston ja
pikalataustekniikan ansiosta voit
työskennellä ja pelata kannettavalla
koko päivän. Paljon tallennustilaa
valokuville, videoille ja musiikille –
lisäksi USB-C™-portti valmiina
tuleviin liitäntöihin.

Windows 10 -käyttöjärjestelmässä MM14-akun käyttöaika vaihtelee esimerkiksi tietokoneen mallin, kokoonpanon, käytössä olevien sovellusten, ominaisuuksien, käytön, langattoman toiminnan ja
virranhallinta-asetusten mukaan. Akun enimmäiskapasiteetti vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Lisätietoja on osoitteessa https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ 2 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen
ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työkuorman sekä laitteisto- ja
ohjelmistomääritysten mukaan. Intel, Intel-logo, Intel Inside, Intel Core ja Core Inside ovat Intel Corporation -yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. 3 Vaaditaan Internet-palvelu ei tule mukana. 4 HD-kuvan katseluun tarvitaan teräväpiirtomateriaalia (HD). 5 Täysteräväpiirtokuvien katseluun tarvitaan täysteräväpiirtosisältöä (Full HD). 6 USB Type-C™ ja USB-C™ ovat USB Implementers Forum
-organisaation tavaramerkkejä.
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Ominaisuudet
DDR4 RAM -varusteet
DDR4 on RAM-muistin tulevaisuus. Se toimii tehokkaammin ja
luotettavammin suuremmilla nopeuksilla. Sen kaistanleveys on suurempi,
joten kaikki moniajosta pelien pelaamiseen sujuu tehokkaammin.
_
_
_
_
_

HP Fast Charge
Kun kannettavan tietokoneen akku tyhjenee, kenelläkään ei ole tuntikausia
aikaa odotella sen latautumista. Kun sammutat laitteesta virran, sen akku
latautuu 50-prosenttisesti noin 45 minuutissa.19
USB-C™
Saat virtaa laitteeseesi ja voit liittää ulkoisen näytön tai siirtää tietoja jopa 5
Gb/s nopeudella yhden USB-C™-portin kautta. Ja koska sen voi kääntää,
sinun ei tarvitse koskaan liittää mitään ylösalaisin.20,21

_

SD- ja Micro SD -kortinlukijat
Kun asetat SD- tai Micro SD -kortin kortinlukijaan, saat enemmän
tallennustilaa elokuvia, valokuvia ja musiikkia varten ja voit käyttää korttiin
tallennettua sisältöä.
_

Säädetyt stereokaiuttimet
HP testaa ja virittää jokaisen kannettavan tietokoneen kaksi kaiutinta
taitavasti, jotta stereoääni kuuluu poikkeuksellisen laadukkaana.
_

Valitse värisi
Valitse tietokoneesi tyyliisi sopivalla värillä.22
Dropbox cloud -tallennus
Tallenna ja synkronoi sisältösi verkkoon Dropboxin avulla. Saat 25 Gt
tallennustilaa yhdeksi vuodeksi, jotta voit käyttää, hallita ja jakaa valokuvia,
musiikkia ja tiedostoja mistä tahansa internet-yhteyden välityksellä.23
_

McAfee LiveSafe, 30 päivän kokeiluversio
Suojaa käyttöjärjestelmä 30 päivän ilmaisella McAfee LiveSafe -tilauksella.24
_
_
_
_

Lataa akun jopa 50 prosentin tasolle 45 minuutissa, kun järjestelmä on sammutettu (käyttämällä Sammuta-komentoa). Suositellaan käytettäväksi kannettavan mukana toimitetun HP:n virtalähteen kanssa, mutta ei
pienemmän kapasiteetin akkulatureiden kanssa. Kun 50 prosentin lataustaso on saavutettu, latausnopeus palautuu normaaliksi. Latausaika saattaa vaihdella +/−10 % järjestelmän toleranssin vuoksi. Käytettävissä
tietyissä HP Spectre 2-in-1- ja HP x2 PC -malleissa. Katso luettelo ominaisuuksista osoitteesta http://store.hp.com.
20
Siirtonopeus saattaa vaihdella. Suorituskykyä koskevat tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien tyypillisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
21
USB Type-C™ ja USB-C™ ovat USB Implementers Forum -organisaation tavaramerkkejä.
22
Värivalikoima saattaa vaihdella alueittain.
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Tekniset tiedot
Suorituskyky

Käyttöjärjestelmä
Windows 10 Home 64
Prosessori
Intel® Pentium® Silver N5000 -prosessori (1,1 GHz:n peruskellotaajuus, jopa 2,7 GHz:n
Burst-kellotaajuus, 4 Mt:n välimuisti, neljä ydintä)6,7
Prosessorituoteperhe: Intel® Pentium® Silver -prosessori
Muisti
4 Gt:n DDR4-2400 SDRAM -muisti (1 x 4 Gt)
Siirtonopeus enintään 2 400 Mt/s.
Tallennustuotteet
256 Gt:n M.2 SSD -asema
Dropbox1
Näyttöominaisuudet
Integroitu Intel® UHD 605 -näytönohjain
Ääni
Stereokaiuttimet
Näyttö
Lävistäjältään 35,6 cm:n (14 tuuman) mikroreunainen WLED-taustavalaistu,
heijastamaton FHD IPS -näyttö (1 920 x 1 080)
Virta
45 W:n verkkolaite
Akun tyyppi
3-kennoinen 41 Wh:n litiumioniakku
Tukee akun nopeaa lataamista: noin 50 prosenttiin 45 minuutissa5
Erinomainen akun kesto
Arvioitu akun kesto jopa 12 tuntia 30 minuuttia3
Pisin mahdollinen akun käyttöikä videotoistossa
Jopa 12 tuntia 45 minuuttia3
_

Liitettävyys

Verkkoliittymä
Sisäinen 10/100/1000 GbE LAN
Langaton yhteys
802.11b/g/n/ac (2×2) Wi-Fi® ja Bluetooth® 4.2 -yhdistelmä (MU-MIMO-tuettu;
Miracast-yhteensopiva)
Portit
1 USB 3.1 Type-C™ -portti, 1. sukupolvi (tiedonsiirto jopa 5 Gb/s); 2 USB 3.1 -porttia, 1.
sukupolvi (vain tiedonsiirto); 1 HDMI 1.4b -portti 1 RJ-45-portti; 1
kuuloke/mikrofoniyhdistelmä
1 monitoiminen SD-kortinlukija
Web-kamera
HP TrueVision -teräväpiirtokamera sisäisellä digitaalisella mikrofonilla

Suunnittelu

Tuotteen väri
Hempeän vaaleanpunainen kansi ja pohjaosa, tuhkanharmaa näppäimistökehys;
Pystysuuntainen harjauskuvio
_

Ohjelmisto

HP:n sovellukset
HP:n äänikytkin; HP CoolSense; HP JumpStart
Ohjelmisto
Netflix; Kuukauden kokeiluversio uusille Microsoft Office 365 -asiakkaille
Huolto- ja tukipalvelut
McAfee LiveSafe™ 2
_

Lisätietoja

Osanumero
P/N: 4RF47EA #UUW
UPC/EAN code: 193015228801
Energiansäästövaatimusten mukaisuus
ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity
Paino
1,43 kg
Mitat
32,4 × 22,59 × 1,99 cm
Pakattu: 48,3×30,5×6,9 cm
Takuu
Yhden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle, laite lähetettävä; Tuotteen takuusuojan
kesto voidaan laajentaa enintään kolmeen vuoteen; lisätietoja:
www.hp.com/fi/takuunlaajennus.
Näppäimistö
Täysikokoinen näppäimistö, erotetut näppäimet
Monikosketusta tukeva kosketuslevy
Suojauksen hallinta
Kensington MiniSaver™ -turvalukon tuki

Suositeltavat lisävarusteet*

Takuupalvelut*

* Eivät sisälly pakkaukseen.
HP USB 500
-kuulokkeet
1NC57AA

HP:n 35,56 cm:n
(14 tuuman)
käännettävä
neopreenisuojus
(musta/hopea)
2UF61AA

Langaton HP
Z3700 -hiiri,
hopea
X7Q44AA

Nouto ja palautus
-takuu kolme vuotta
U1PS3E

1 25 Gt ilmaista verkkotallennustilaa yhdeksi vuodeksi rekisteröintipäivästä alkaen. Täydelliset tiedot ja käyttöehdot, mukaan lukien peruuttamista koskevat käytännöt, saa osoitteesta www.dropbox.com. Edellytyksenä verkkopalvelu, joka on hankittava erikseen.2 30 päivän ilmainen McAfee

LiveSafe -kokeilutarjous (Internet-yhteys tarvitaan. Sisältää ensimmäiset 30 päivää. Jatkuvien päivitysten saamiseen myöhemmin tarvitaan tilaus.)3 Arvioitu Windows 10 -käyttöjärjestelmän akun kesto perustuu Windows 10 / MobileMark® 2014 -vertailuun. Akun käyttöaika vaihtelee

esimerkiksi tietokoneen mallin, kokoonpanon, ladattujen sovellusten, ominaisuuksien, käytön, langattoman toiminnan ja virranhallinta-asetusten mukaan. Akun enimmäiskapasiteetti vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Katso lisätietoja osoitteesta www.bapco.com.5 Lataa akun jopa
50 prosentin tasolle 45 minuutissa, kun järjestelmä on sammutettu (käyttämällä Sammuta-komentoa). Suositellaan käytettäväksi kannettavan tietokoneen mukana toimitetun HP:n virtalähteen kanssa, mutta ei pienemmän kapasiteetin akkulatureiden kanssa. Kun 50 prosentin lataustaso on
saavutettu, latausnopeus palautuu normaaliksi. Latausaika saattaa vaihdella +/−10 % järjestelmän toleranssin vuoksi. Käytettävissä tietyissä HP ENVY-, HP OMEN- ja HP Pavilion -tietokonemalleissa. Katso luettelo ominaisuuksista osoitteesta http://store.hp.com.6 Moniydintekniikka parantaa
tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työkuorman ja laitteisto- ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise
suorituskykyä. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, Intel-logo ja Intel Inside -logo ovat Intel-yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.7 Intel® Turbo Boost -tekniikan suorituskyky vaihtelee laitteiston, ohjelmiston ja järjestelmän yleisten määritysten mukaan. Lisätietoja on
osoitteessa http://www.intel.com/technology/turboboost.
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