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Helt tilkoblet. Perfekt produktiv.
Denne spreke bærbare PC-en er laget for et liv som alltid er tilkoblet, og er like godt egnet som en arbeidshest for
hjemmelekser som for seriemaraton. Med mobil design og kraftig Wi-Fi-antenne gir den deg nødvendig produktivitet og
funksjonene du trenger, uten å tynge deg ned.

Koble til og kjør.

Den forbedrede 802.11 ac 2x2 Wi-Fi-antennen1
leverer en sterk, mer pålitelig Internett-tilkobling enn
tidligere, og med opptil 10 timers batteritid2 vil du
oppleve forbedret direkteavspilling, raskere
nedlastinger og jevnere websurfing hele dagen.

Windows 10 i S-modus og Office 365 Personal
inkludert
Opplev den sikreste Windows som noen gang er bygd,
tilpasset for sikkerhet og overlegen ytelse.3 Legg til
full tilgang til Microsoft Excel, Word, PowerPoint,
OneNote, Access og 1 TB med OneDrive-lagring i ett
år, for økt produktivitet.4

Bærbar, elegant design
Tynn og lett med djerve farger. Denne bærbare PC-en
ble ikke designet for å stå stille. Den kan enkelt tas
med på reiser, og finnes i livlige, utradisjonelle farger
for et unikt og personlig utseende.

1 Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste er nødvendig. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Spesifikasjonene for 802.11ac WLAN foreligger i utkastform og er ikke endelige. Hvis de

endelige spesifikasjonene er forskjellige fra utkastet, kan det påvirke den bærbare datamaskinens mulighet til å kommunisere med andre trådløse 802.11ac WLAN-enheter.
2 Batteritid testet av HP med kontinuerlig FHD-videoavspilling, oppløsning på 1080p (1920 x 1080), lysstyrke på 150 nit, systemnivålyd på 17 %, avspillerlydnivå på 100 %, avspilt på full skjerm fra lokalt lager, tilkoblede
hodetelefoner, trådløsfunksjon på, men ikke tilkoblet. Faktisk batteritid vil variere avhengig av konfigurasjon, og maksimal batterikapasitet vil normalt bli redusert over tid.
3 Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppgradering for å kunne utnytte
funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan oppstå ved fremtidige oppdateringer. Se
http://www.microsoft.com. Windows 10 i S-modus arbeider bare med apper fra Microsoft Store i Windows. Visse standardinnstillinger, funksjoner og apper kan ikke endres. En del tilbehør og apper som er kompatible med
Windows 10, vil kanskje ikke virke (medregnet en del antivirus-, PDF-skriver-, driververktøy- og tilgjengelighetsapper), og ytelsen kan variere, selv om du bytter til Windows 10 Home-konfigurasjon (et gebyr kan påløpe).
Du kan ikke bytte tilbake til Windows 10 i S-modus. Les mer på Windows.com/Windows10SFAQ.
4 Tilbud på OneDrive-skylagring er kun tilgjengelig sammen med det medfølgende abonnementet på Office 365 Personal i en begrenset periode. Du finner mer informasjon på http://onedrive.com/windowsoffer.
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Med
Velg farge
Tilpass PC-en med ditt eget valg av farger og en stil som passer for deg.18
Stilig design
Du kan enkelt ta med denne tynne og lette PC-en fra rom til rom eller på
reise. Når datamaskinen er med deg uansett hvor du går, har det aldri vært
enklere å være produktiv og bli underholdt.
USB 2.0-kontakt
Med verdens mest populære USB-tilkobling kan du enkelt koble til alt du har
av eksisterende USB-enheter uten å bekymre deg for kompatibilitet.

USB 3.0-kontakt
Med verdens mest populære USB-tilkobling kan du enkelt koble til alt du har
av eksisterende USB-enheter, og du kan overføre data ti ganger raskere enn
med USB 2.0.
To høyttalere i front
Skru opp volumet til dine favoritter, enten det er musikk, film eller spill. Når
lyden er rettet direkte mot deg, kan du nyte underholdningen uten å bli
forstyrret.
DTS Studio Sound™
Få en bedre lytteopplevelse for alle spill, videoer og musikk. Opplev dyp bass
og tydelig dialog ved maksimalt volum uten forvrengning.
HP Webcam
Kvaliteten til webkameraet gjør at det aldri har vært enklere å holde kontakt
og få jobben gjort. Videoprat med familien med klar og jevn kvalitet.19
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Spesifikasjoner
Ytelse

Design

Operativsystem

Produktfarge

Windows 10 Home in S mode

Snøhvit
Lineært rillemønster

Prosessor
Intel® Celeron® N3060 (1,6 GHz grunnfrekvens, opptil 2,48 GHz seriefrekvens, 2 MB
hurtigbuffer, 2 kjerner)
Prosessorfamilie: Intel® Celeron®-prosessor 6,7

Programvare

Minne

HP Audio Switch; HP JumpStart

4 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 4 GB)
Overføringshastighet opptil 1600 MT/s.

Programvare

Datalagring

Service og kundestøtte

64 GB eMMC
1 TB OneDrive (1 års abonnement inkludert)1

HP-apper
Netflix; Ett år med Office 365 Personal
McAfee LiveSafe™ 2

Grafikk

Tilleggsinformasjon

Integrert: Intel® HD Graphics 400;

Artikkelnummer

Lyd
DTS Studio Sound™; To høyttalere

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

Skjerm

Strømsparingssamsvar

WLED-bakbelyst HD SVA BrightView-skjerm på 35,6 cm (14") (diagonalt) (1366 x 768)

Strøm
45 W vekselstrømadapter;

Batteritype
3-cellers, 41 Wt Li-ion;

ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver-registrert

Vekt
1,44 kg;

Mål
33,7 x 22,6 x 1,79 cm;

Garanti

Tilkobling
Trådløs tilkobling
Kombinert 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® og Bluetooth® 4.2
Miracast-kompatibel

Porter
1 HDMI; 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; 1 USB 2.0; 2 USB 3.1
1 flerformats SD-kortleser

Webcam
HP webkamera med integrert digital mikrofon

1 års begrenset garanti på deler, arbeid og hente- og returtjeneste; Du kan utvide
garantidekningen for produktet for å komme opp i 3 år totalt; kontakt din HP-forhandler for
mer informasjon.

Tastatur
"Island-style"-tastatur i full størrelse
HP Imagepad med støtte for flere bevegelser

Sikkerhetsadministrasjon
Kensington MicroSaver®-låsespor; Oppstartspassord; Låseenheter fra tredjepart kan brukes;
Trusted Platform Module (TPM)-støtte

Grantiservicer*
3 års henting og retur
U1PS3E

1
Tilbud på OneDrive-skylagring er kun tilgjengelig sammen med det medfølgende abonnementet på Office 365 Personal i en begrenset periode. Du finner mer informasjon på http://onedrive.com/windowsoffer.
2
McAfee LiveSafe 30 dagers gratis prøvetilbud (krever Internett-tilgang. Første 30 dager inkludert. Abonnement kreves for senere live-oppdateringer.)
6

Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare kan dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i forhold til programmets arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare.
Intels nummerering er ikke et mål på høyere ytelse. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron og logoene for Intel og Intel Inside er varemerker for Intel Corporation i USA og andre land.
7
Intel® Turbo Boost-ytelsen varierer i forhold til maskinvare, programvare og generell systemkonfigurasjon. Se http://www.intel.com/technology/turboboost for mer informasjon.
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