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Zanesljiva zmogljivost. Čudovito oblikovanje. Naredite več.
Prebijte dan z elegantnim prenosnim računalnikom, ustvarjenim tako, da zagotavlja povezavo in nadzor nad
vsakodnevnimi opravili. Zanesljivo delovanje in dolga življenjska doba akumulatorja1 omogočata preprosto brskanje po
internetu, pretakanje in povezavo s stvarmi, ki so vam pomembne.

Računalnik, na katerega se lahko zanesete

Najnovejši procesorji Intel2 zagotavljajo zanesljivo
delovanje, ki ga potrebujete za delo in zabavo.
Uživajte v dolgotrajni vzdržljivosti prenosnega
računalnika, oblikovanega tako, da z lahkoto opravi
delo.

Povežite se s stvarmi, ki so vam pomembne

Premišljeno oblikovanje znotraj in zunaj

Razkošen zaslon HD (pri nekaterih modelih tudi FHD)
in pri nekaterih modelih tudi kamera HD3 zagotavljata
zabavo in povezavo s prijatelji in sorodniki.
Zagotovljeno je tudi preprosto shranjevanje
priljubljene glasbe, filmov in fotografij ter uživanje v
njih.

Ta HP-jev prenosni računalnik z diagonalo 39,6 cm
(15,6 palcev), ki ga odlikuje čudovito oblikovanje
zunanjosti in notranjosti, je popolnoma prilagojen
vašemu življenjskemu slogu. Igrivi vzorci, edinstvene
teksture in tečaj, prevlečen s kromom (pri nekaterih
modelih), poživijo vaš vsakdanjik.

1 Življenjska doba akumulatorja je odvisna od različnih dejavnikov, na primer od modela izdelka, konfiguracije, nameščenih aplikacij, funkcij, načina uporabe, brezžičnih funkcij in nastavitev upravljanja porabe energije.

Največja zmogljivost akumulatorja se s časom in uporabo zmanjša. Za podrobnosti pojdite na spletno mesto https://bapco.com/products/mobilemark-2014/.
2 Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se
spreminjata glede na obremenitev programov in konfiguracijo strojne ter programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
3 Funkcije lahko za zagotavljanje opisane funkcionalnosti zahtevajo programsko opremo ali aplikacije drugih ponudnikov.
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Posebnosti
USB-C™
En priključek USB-C™ omogoča polnjenje naprave, prenos podatkov s
hitrostjo do 5 Gb/s ali priključitev za zunanji zaslon. Priključek je vedno
pravilno obrnjen, zato vam ni treba nikoli skrbeti, ali je napačno vstavljen.

Shramba v oblaku Dropbox
Store and synchronize your content online with Dropbox. Get 25 GB of
storage for one year to access, manage, and share your photos, music, and
files from anywhere with Internet access.

4 25 GB of free online storage for one year from date of registration. For complete details and terms of use, including cancellation policies, visit the website at www.dropbox.com. Internet service required and not included.
5 Hitrost prenosa se lahko spreminja. Vse specifikacije zmogljivosti so značilne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent. Dejanska zmogljivost je lahko boljša ali slabša. USB Type-C™ in USB-C™ sta

blagovni znamki zveze USB Implementers Forum.
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Tehnični podatki
Učinkovitost delovanja

Povezovanje

Operacijski sistem

Omrežni vmesnik

FreeDOS 2.0

Vgrajeni omrežni vmesnik 10/100/1000 GbE LAN

Procesor

Brezžična povezljivost

Procesor Intel® Pentium® N3710 (osnovna frekvenca 1,6 GHz, frekvenca s tehnologijo Burst
do 2,56 GHz, 2 MB predpomnilnika, 4 jedri)
Družina procesorjev: Procesor Intel® Pentium® 6,7

Kombinirani vmesnik 802.11b/g/n (1 x 1) Wi-Fi® in Bluetooth® 4.0
Združljiv z Miracast

Pomnilnik
4 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 4 GB)
Hitrosti prenosa podatkov do 1600 MT/s.

2 priključka USB 3.1 prve generacije (samo za prenos podatkov); 1 priključek USB 2.0; 1
priključek HDMI; 1 priključek RJ-45; 1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon
1 bralnik medijskih kartic SD v različnih oblikah zapisa

Shranjevanje

Spletna kamera

500 GB 5400 obr./min SATA

Spletna kamera HP z vgrajenim digitalnim mikrofonom

Grafika

Vrata

Vgrajeno: Grafična kartica Intel® HD 405;

Oblikovanje

Zvočna kartica

Barva izdelka

Dva zvočnika

Prikaz

Bleščeče črna
Vzorec s prepleteno teksturo

Zaslon HD SVA z diagonalo 39,6 cm (15,6 palca), zaščito proti bleščanju in osvetlitvijo WLED
od zadaj (1366 x 768)

Dodatne informacije

Napajanje

Št. dela

Napajalnik AC 45 W;

Vrsta akumulatorja

Št. dela: 4US66EA #BH5
Koda UPC/EAN: 193424309436

3-celični litij-ionski akumulator (31 Wh);
Akumulator, ki ga lahko zamenja uporabnik;
Podpira hitro polnjenje akumulatorja: približno 90 % v 90 minutah 5

Teža

Ciljna življenjska doba akumulatorja

38 x 25,38 x 2,38 cm; 14.96 x 9.99 x 0.94 in

Ocenjeno trajanje akumulatorja je do 11 ur in 45 minut3

Najdaljša življenjska doba akumulatorja pri predvajanju videoposnetkov
3

Do 9 ur in 30 minut

2,1 kg;

Mere
Garancija
1-letna omejena na dele, delo ter storitev prevzema in vrnitve; Garancijo izdelka lahko
podaljšate do obdobja skupno treh let; za več informacij se obrnite na prodajalca HP.

Tipkovnica
Tipkovnica polne velikosti z ločenimi tipkami in številčnico
Sledilna ploščica s podporo večkratnega dotika

Upravljanje varnosti
Reža za ključavnico Kensington MicroSaver®

Garancijske storitve*
3-letni prevzem in vračilo
U1PS9E

3

Ocenjena življenjska doba akumulatorja v operacijskem sistemu Windows 10 temelji na primerjalnem preizkusu Windows 10/MobileMark® 2014. Življenjska doba akumulatorja je odvisna od različnih dejavnikov, na primer od modela izdelka, konfiguracije, nameščenih aplikacij, funkcij, uporabe,
brezžičnih funkcij in nastavitev upravljanja porabe energije. Največja zmogljivost akumulatorja se s časom in uporabo zmanjša. Za dodatne informacije pojdite na spletno mesto www.bapco.com.
Ko je sistem izklopljen (z ukazom za zaustavitev), v 90 minutah napolni akumulator do 90-odstotne zmogljivosti. Priporočen za uporabo s HP-jevim napajalnikom, priloženim prenosnemu računalniku; ni priporočen za akumulatorski polnilnik manjše kapacitete. Ko se akumulator napolni do 90odstotne zmogljivosti, se hitrost polnjenja vrne na normalno. Čas polnjenja lahko zaradi sistemske tolerance varira za 10 % navzgor ali navzdol. Na voljo pri nekaterih modelih računalnikov HP Spectre, HP Envy, HP Omen in HP Pavilion. Celoten seznam funkcij izdelka si lahko ogledate na spletnem
mestu
http://store.hp.com.
6
Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in konfiguracijo strojne ter
programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, logotip Intel in logotip Intel Inside so blagovne znamke družbe Intel Corporation v ZDA in drugih državah.
7
Zmogljivost tehnologije Intel® Turbo Boost je odvisna od strojne in programske opreme ter splošnih sistemskih nastavitev. Za dodatne informacije pojdite na spletno mesto http://www.intel.com/technology/turboboost/.
5

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih izjavah o jamstvu, ki so priložene takšnim izdelkom in storitvam.
Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. Microsoft, Windows in logotip Windows so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v
ZDA. Bluetooth je blagovna znamka njegovega lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard. Intel in Core sta blagovni znamki družbe Intel Corporation v ZDA in v drugih državah. ENERGY STAR je registrirana blagovna znamka vlade ZDA. Vse
druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.
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