Datablad

HP Stream Laptop PC 14-cb087no
Ständigt uppkopplad. Produktiv utan avbrott.
Ta en paus i pluggandet och maratontitta på dina favoritserier med den här smidiga bärbara datorn som är gjord för det
ständigt uppkopplade livet. Dess bärbara design, långa batteritid och kraftfulla Wi-Fi-antenn ger tillgång till den viktiga
produktivitet och de funktioner du behöver utan att någonsin dra ned på tempot.

Anslut och ladda

Den förbättrade 802.11 ac 2x2 Wi-Fi-antennen1 ger
en bättre och mer pålitlig internetanslutning än
tidigare, och med en batteritid på upp till 10 timmar 2
kan du njuta av förbättrad strömning, snabba
nedladdningar och smidig webbsurfning hela dagen.

Windows 10 i S-läge och Office 365 Personal ingår

Snygg, bärbar design

Upplev den säkraste versionen av Windows någonsin,
effektiviserad för säkerhet och enastående
prestanda.3 Lägg till full åtkomst till Microsoft Excel,
Word, PowerPoint, OneNote, Access och 1 TB lagring
på OneDrive i ett år, för ökad produktivitet.4

Den tunna, lätta designen och de djärva, starka
färgerna visar att den här bärbara datorn inte är
avsedd att tiga still. Den är enkel att bära med sig och
finns i starka och livfulla färger för en personlig stil.

1 En trådlös åtkomstpunkt och internettjänst krävs. Tillgängligheten till offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad. Specifikationerna för 802.11ac WLAN är endast utkast och inte slutgiltiga. Om de slutgiltiga

specifikationerna skiljer sig från utkastspecifikationerna kan detta påverka den bärbara datorns förmåga att kommunicera med andra 802.11ac WLAN-enheter.
2 Batteriets livslängd testat av HP genom kontinuerlig uppspelning av FHD-video, upplösning på 1080p (1920 x 1080), 150 nits ljusstyrka, systemets ljudvolym på 17 %, spelarens ljudvolym på 100 %, uppspelning på
helskärm från lokal lagringsplats, anslutna hörlurar, trådlös funktion på men inte ansluten. Batteriets faktiska livslängd varierar beroende på konfiguration, och den maximala kapaciteten minskar med tiden och ju mer det
används.
3 Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller kräva separat inköpt hårdvara,
drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. Avgifter från internetleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram
för uppdateringar. Se http://www.microsoft.com. Windows 10 i S-läge fungerar endast med appar från Microsoft Store inom Windows. Vissa standardinställningar, funktioner och appar går inte att ändra. Vissa tillbehör
och appar som är kompatibla med Windows 10 kanske inte fungerar (inklusive vissa virusskydd, PDF-skrivare, drivrutinsverktyg och hjälpmedelsappar) och prestanda kan variera, även om du växlar till Windows 10 Homekonfiguration (avgift kan tillkomma). Du kan inte växla tillbaka till Windows 10 i S-läge. Läs mer på hp.com/go/Windows10SFAQ.
4 OneDrive-molnlagringserbjudandet är endast tillgängligt tillsammans med den medföljande Office 365 Personal-prenumerationen under en begränsad tid. För mer information, gå till http://onedrive.com/windowsoffer.
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Höjdpunkter
Välj en färg
Anpassa datorn med ditt val av färger och få en stil som matchar dig.18
Elegant design
Du kan ta med och använda den här lätta och tunna bärbara datorn överallt,
hemma eller på resan. När datorn följer med överallt är det enklare än
någonsin att förbli produktiv och få tillgång till underhållning.
USB 2.0-uttag
Med världens mest populära USB-anslutning kan du enkelt ansluta alla dina
befintliga USB-enheter utan att bekymra dig om kompatibilitet.

USB 3.0-uttag
Du kan enkelt ansluta en av de befintliga USB-enheterna med världens mest
populära USB-anslutning och uppleva dataöverföringshastigheter som är tio
gånger snabbare än USB 2.0.
Två framåtvända högtalare
Höj volymen på favoritlåten, -filmen eller -spelet. Ingenting kommer mellan
dig och underhållningen när ljudet är riktat mot dig.
DTS Studio Sound™
Förhöj lyssnarupplevelsen för alla dina spel, videor och låtar. Upplev djupare
bas och skarpare dialog vid maximal volym utan någon förvrängning.
HP Webcam
Med en fantastisk webbkamera har det aldrig varit enklare att hålla
kontakten eller få jobbet gjort. Videochatta med familjen med jämn och skarp
kvalitet.19
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Specifikationer
Prestanda

Design

Operativsystem

Produktens färg

Windows 10 Home in S mode

Snövit
Linjärt spårmönster

Processor
Intel® Celeron® N3060 (1,6 GHz basfrekvens, upp till 2,48 GHz burstfrekvens, 2 MB cache, 2
kärnor)
Processorfamilj: Intel® Celeron®-processor 6,7

Programvara

Minne

HP Audio Switch; HP JumpStart

4 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 4 GB)
Överföringshastighet: upp till 1 600 MT/s.

Programvara

Informationslagring

Service och support

64 GB eMMC
1 TB OneDrive (1 års prenumeration ingår)1

HP-appar
Netflix; Office 365 Personal 1 år
McAfee LiveSafe™ 2

Grafik

Mer information

Inbyggd: Intel® HD Graphics 400;

Artikelnummer

Ljud
DTS Studio Sound™; Dubbla högtalare

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

Bildskärm

Energieffektivitet

35,6 cm (14 tum) SVA med HD, BrightView WLED-bakgrundsbelysning (1 366 x 768)

Strömförsörjning
45 W nätadapter;

ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver-registrerad

Vikt
1,44 kg;

Batterityp
3-cells, 41 Wh litiumjon;

Yttermått
33,7 x 22,6 x 1,79 cm;

Garanti

Anslutning
Trådlös anslutning
802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® kombinerat med Bluetooth® 4.2
Miracast-kompatibelt

Portar
1 HDMI; 1 kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag; 1 USB 2.0; 2 USB 3.1
1 SD-mediekortläsare för flera format

Webbkamera

1 års hämtnings- och returservice vid material- och tillverkningsfel; Du kan utöka garantin för
produkten till totalt 3 år; kontakta din HP-återförsäljare om du vill ha mer information.

Tangentbord
Fullstort chiclet-tangentbord
HP Imagepad med stöd för multipekgester

Säkerhetshantering
Uttag för Kensington MicroSaver®-lås; Startlösenord; Godkänner säkerhetslåsenheter från
tredje part; TPM-stöd (Trusted Platform Module)

HP-webbkamera med inbyggd digital mikrofon

Garantitjänster*
3 års hämtnings- och
returservice
U1PS3E

1
OneDrive-molnlagringserbjudandet är endast tillgängligt tillsammans med den medföljande Office 365 Personal-prenumerationen under en begränsad tid. För mer information, gå till http://onedrive.com/windowsoffer.
2
McAfee LiveSafe 30 dagars kostnadsfritt prova på-erbjudande (Internet-åtkomst krävs. De första 30 dagarna ingår. Efter denna tid krävs ett abonnemang för realtidsuppdateringar.)
6

Tekniken med flerkärniga processorer innebär förbättrad prestanda hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programarbetsbelastning, samt hårdvaru- och
programvarukonfigurationer. Intels numrering är inte ett mått på högre prestanda. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, Intel-logotypen och Intel Inside-logotypen är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder.
7
Intel® Turbo Boost-prestandan varierar beroende på hårdvara, programvara och övergripande systemkonfiguration. Mer information finns på http://www.intel.com/technology/turboboost.
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