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HP Stream Laptop PC 14-cb087no
Fuldstændig tilsluttet. Fuldstændig produktiv.
Denne lette og elegante bærbare pc er designet til en hverdag, hvor du altid har forbindelse med omverdenen, og du kan
både bruge den, når du laver lektier, og når du streamer dine yndlingsserier. Med det bærbare design, den lange
batteritid og den kraftige Wi-Fi-antenne får du den produktivitet og de funktioner, du har brug for – og du behøver aldrig
at sætte farten ned.

Opret forbindelse og afsted

Den forbedrede 802.11 ac 2x2 Wi-Fi-antenne1 giver
en stærkere og mere stabil internetforbindelse, og
med op til 10 timers batterilevetid2 kan du streame
endnu bedre, downloade hurtigere og surfe uden
problemer hele dagen lang.

Med Windows 10 i S-tilstand og Office 365
Personal
Oplev den mest sikre Windows-version, der
nogensinde er lavet, der er effektiviseret med henblik
på sikkerhed og enestående ydeevne.3 Tilføj fuld
adgang til Microsoft Excel, Word, PowerPoint,
OneNote, Access samt 1 TB OneDrive-lagring i et år,
og få bedre produktivitet.4

Bærbart, elegant design.
Takket være et tyndt, let design og flotte, klare farver
har denne bærbare aldrig været skabt til ikke at være
i brug. Den er nem at have med og fås i en
spændende, utraditionel farve, der giver den et helt
personligt udseende.

1 Kræver et trådløst adgangspunkt og internetadgang. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. Specifikationerne for 802.11ac WLAN foreligger kun i kladdeform og er ikke endelige. Hvis

de endelige specifikationer afviger fra kladdespecifikationerne, kan det få indflydelse på den bærbare computers mulighed for at kommunikere med andre 802.11ac WLAN-enheder.
2 Batterilevetiden er testet af HP med uafbrudt FHD-videoafspilning, opløsning på 1080p (1920x1080), lysstyrke på 150 nit, systemlydniveau på 17 %, afspillerlydniveau på 100 %, afspilning fra lokal harddisk på fuld
skærm, hovedtelefon tilsluttet og trådløs funktion aktiveret, men uden forbindelser. Den faktiske batterilevetid afhænger af konfigurationen, og den maksimale kapacitet bliver mindre med tiden.
3 Nogle funktioner findes ikke i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windowsfunktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 bliver automatisk opdateret, og denne funktion er altid aktiveret. Der skal muligvis betales gebyrer til internetudbyderen, og med tiden kan der komme ekstra krav i
forbindelse med opdateringer. Se http://www.microsoft.com. Windows 10 i S-tilstand arbejder udelukkende med programmer fra Microsoft Store i Windows. Visse standardindstillinger, funktioner og programmer kan ikke
ændres. Visse former for tilbehør og programmer, der er kompatible med Windows 10, fungerer muligvis ikke (herunder visse antivirus-programmer, PDF-skriveprogrammer, driver-hjælpeprogrammer og
tilgængelighedsprogrammer), og ydeevnen kan variere, selv hvis du skifter til Windows 10 Home-konfigurationen (der skal muligvis betales gebyr). Du kan ikke skifte tilbage til Windows 10 i S-tilstand. Få flere oplysninger
på Windows.com/Windows10SFAQ.
4 Tilbuddet om sky-lagring i OneDrive fås kun sammen med det medfølgende Office 365 Personal-abonnement i en begrænset periode. Du kan få flere oplysninger på http://onedrive.com/windowsoffer.
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Fremhævede funktioner
Vælg farve
Du kan tilpasse pc'ens farve, så dens stil passer til dig.18
Flot design
Du kan nemt tage denne tynde og lette pc med dig fra rum til rum eller med
ud ad døren. Når pc'en følger dig overalt, er det nemmere end nogensinde før
at forblive produktiv og blive underholdt.
USB 2.0-stik
Med verdens mest populære USB-forbindelse kan du nemt tilslutte en af dine
USB-enheder uden at bekymre dig om kompatibilitet.

USB 3.0-stik
Med verdens mest populære USB-forbindelse kan du nemt tilslutte en af dine
USB-enheder og opleve dataoverførselshastigheder, der er 10 gange
hurtigere end med USB 2.0.
To fremadrettede højttalere
Skru op for lyden på din foretrukne musik, film og spil. Når lyden er rettet
mod dig, er der intet, der kommer mellem dig og underholdningen.
DTS Studio Sound™
Bedre lydoplevelse til alle dine spil, videoer og musik. Oplev dyb bas og
tydelig dialog ved maksimal volumen uden forvrængning.
HP-webkamera
Med et fantastisk webkamera er det lettere end nogensinde før at holde
forbindelsen og få arbejdet fra hånden. Du kan videochatte med familien i
skarp kvalitet uden afbrydelser.19
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Specifikationer
Ydeevne

Design

Operativsystem

Produktfarve

Windows 10 Home in S mode

Snehvid
Mønster med fordybede linjer

Processor

Intel® Celeron® N3060 (basisfrekvens på 1,6 GHz, burst-frekvens op til 2,48 GHz, 2 MB cache,
Software
2 kerner)
Processorfamilie: Intel® Celeron®-processor 6,7
HP-apps
HP Audio Switch; HP JumpStart
Hukommelse
4 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 4 GB)
Software
Overførselshastigheder på op til 1.600 MT/s.
Netflix; 1 års Office 365 Personal

Harddiskplads

Service & support

64 GB eMMC
1 TB OneDrive (1-års abonnement medfølger)1

McAfee LiveSafe™ 2

Grafik

Yderligere oplysninger

Integreret: Intel® HD Graphics 400;

Produktnummer

Lyd
DTS Studio Sound™; To højttalere

P/N: 3RP97EA #UUW
UPC/EAN code: 193424196050

Skærm

Overholdelse af standarder for energieffektivitet

WLED-bagbelyst HD SVA BrightView-skærm (1366 x 768) på 35,6 cm (14")

Strømforsyning
Vekselstrømsadapter på 45 W;

Batteritype
3-cellers litiumion-batteri på 41 Wh;

ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver-registreret

Vægt
1,44 kg;

Mål
33,7 x 22,6 x 1,79 cm;

Garanti

Tilslutning
Trådløs forbindelse
Kombination af 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® og Bluetooth® 4.2
Understøtter Miracast

Porte
1 HDMI; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik; 1 USB 2.0; 2 USB 3.1
1 multiformat SD-mediekortlæser

Webcam
HP-webkamera med indbygget digital mikrofon

1 års begrænset afhentnings- og returneringsservice der omfatter reservedele og
arbejdskraft; Produktgarantien kan udvides til op til i alt 3 år; du kan få yderligere oplysninger
hos din HP-forhandler.

Tastatur
Tastatur i fuld størrelse ("island-style")
HP Imagepad med understøttelse af multi-touch-bevægelse

Sikkerhedsstyring
Stik til Kensington MicroSaver®-lås; Adgangskode ved start; Accepterer enheder med
sikkerhedslås fra tredjepart; Understøtter Trusted Platform Module (TPM)

Garantitjenester*
3 års afhentning og
returnering
U1PS3E

1
Tilbuddet om sky-lagring i OneDrive fås kun sammen med det medfølgende Office 365 Personal-abonnement i en begrænset periode. Du kan få flere oplysninger på http://onedrive.com/windowsoffer.
2
McAfee LiveSafe, 30 dages gratis prøveversion (kræver internetadgang. De første 30 dage er inkluderet. Efterfølgende fås live updates kun ved abonnement.)
6

Multi-core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af belastningen fra programmer samt konfigurationen af hardware og software. Intels
nummerering er ikke en målestok for højere ydeevne. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, Intel-logoet og Intel Inside-logoet er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande.
7
Intel® Turbo Boost-ydeevnen varierer, afhængigt af hardware-, software- og systemkonfigurationen. Du kan få flere oplysninger på http://www.intel.com/technology/turboboost/.
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