Karta produktu

HP Stream Laptop PC 14-cb053nw
Całkowita łączność. Niezwykła wydajność.
Zaprojektowany z myślą o stałym dostępie do internetu – ten poręczny laptop pozwala z łatwością przechodzić od
wykonywania prac domowych do przesyłania strumieniowego ulubionych programów. Dzięki przenośnej konstrukcji,
baterii o długim czasie pracy i antenie Wi-Fi o dużej mocy urządzenie zapewnia niezbędną wydajność oraz wszystkie
potrzebne funkcje, bez żadnego spowalniania.

Podłącz i zacznij pracę

Udoskonalona antena 802.11 ac 2 × 2 Wi-Fi1
zapewnia mocniejszy sygnał i bardziej niezawodne
połączenie z internetem niż kiedykolwiek wcześniej, a
akumulator zapewnia zasilanie nawet przez 10
godzin,2 co pozwala na lepsze przesyłanie
strumieniowe, szybkie pobieranie plików i płynne
przeglądanie stron internetowych przez cały dzień.

1

Windows 10 w wersji S Mode oraz Office 365
Personal w zestawie
Najbezpieczniejszy system Windows w historii –
zoptymalizowany pod kątem bezpieczeństwa i
znakomitej wydajności.3 Dodaj pełny dostęp do
oprogramowania Microsoft Excel, Word, PowerPoint,
OneNote i Access oraz 1 TB pamięci masowej OneDrive
na rok, aby zapewnić większą wydajność pracy.4

Przenośny komputer o stylowym wyglądzie
Smukła, lekka konstrukcja oraz odważne, jasne kolory
podkreślają, że ten laptop nigdy nie jest bezczynny.
Można go zabrać w dowolne miejsce, a żywe,
niestandardowe kolory nadają mu bardzo unikalny
wygląd.

Wymagany jest punkt dostępu bezprzewodowego oraz dostęp do internetu. Dostępność publicznych punktów dostępu bezprzewodowego jest ograniczona. Specyfikacje standardu WLAN 802.11ac mają charakter roboczy i
nie są ostateczne. Jeśli specyfikacje ostateczne różnią się od specyfikacji roboczych, może to wpływać na zdolność łączenia się komputera przenośnego z innymi urządzeniami WLAN 802.11ac.
2
Czas pracy akumulatora został przetestowany przez firmę HP podczas ciągłego odtwarzania materiału wideo w jakości FHD o następujących parametrach: rozdzielczość 1080p (1920 × 1080), jasność 150 nitów, głośność
systemu na poziomie 17%, głośność w odtwarzaczu na poziomie 100%, odtwarzanie w trybie pełnoekranowym z lokalnej pamięci masowej, podłączone słuchawki, komunikacja bezprzewodowa włączona, ale bez
nawiązanego połączenia. Rzeczywisty czas pracy akumulatora zależy od konfiguracji. Maksymalna pojemność będzie się zmniejszać wraz z upływem czasu i użytkowaniem, co jest normalnym procesem.
3
Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać uaktualnienia i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników,
oprogramowania albo systemu BIOS. System Windows 10 jest aktualizowany automatycznie. Ta funkcja jest zawsze włączona. W przypadku aktualizacji mogą obowiązywać opłaty naliczane przez dostawcę usług
internetowych, a z czasem może być konieczne spełnienie dodatkowych wymagań. Patrz http://www.microsoft.com. Windows 10 w wersji S Mode współpracuje wyłącznie z aplikacjami z Microsoft Store w systemie Windows.
Nie można zmienić niektórych ustawień domyślnych, funkcji i aplikacji. Niektóre akcesoria i aplikacje obsługiwane przez system Windows 10 mogą nie działać (w tym niektóre programy antywirusowe, programy do zapisu
plików PDF, narzędzia sterowników i aplikacje ułatwiające dostęp) albo mogą mieć obniżoną wydajność, nawet po przejściu do konfiguracji Windows 10 Home (mogą obowiązywać opłaty). Nie można przejść z powrotem do
Windows 10 w wersji S Mode. Więcej informacji na stronie: Windows.com/Windows10SFAQ.
4
Oferta pamięci masowej w chmurze OneDrive jest dostępna tylko wraz z subskrypcją Office 365 Personal przez ograniczony czas. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę http://onedrive.com/windowsoffer.
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Obejmuje
Wybierz swój kolor
Wybierz kolor swojego komputera i dopasuj go do swojego stylu.18
Estetyczny wygląd
Ten cienki i lekki komputer można łatwo przenosić między pomieszczeniami
lub korzystać z niego w podróży. Gdy komputer można zabrać ze sobą
wszędzie, wydajna praca i rozrywka są wyjątkowo łatwe.
Złącze USB 2.0
Za pomocą najpopularniejszego na świecie połączenia USB można łatwo
podłączyć każde urządzenie USB bez problemów z kompatybilnością.
Złącze USB 3.0
Za pomocą najpopularniejszego na świecie połączenia USB można łatwo
podłączyć każde urządzenie USB i dokonywać transmisji danych dziesięć razy
szybciej niż za pomocą USB 2.0.

Dwa głośniki z przodu
Dostosuj głośność do ulubionej muzyki, filmów i gier. Gdy dźwięk jest
skierowany na Ciebie, nic nie może stanąć na drodze pomiędzy Tobą a
rozrywką.
DTS Studio Sound™
Lepsze wrażenia słuchowe we wszystkich grach, filmach i muzyce. Doświadcz
głębokich basów i wyraźnej mowy przy maksymalnej głośności bez żadnych
zniekształceń.
Kamera internetowa HP
Doskonała kamera internetowa zapewnia kontakt i pracę na poziomie lepszym
niż kiedykolwiek wcześniej. Płynny obraz wysokiej jakości podczas rozmów
wideo z rodziną.19
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Specyfikacje
Wydajność

Projektowanie

System operacyjny

Kolor produktu

Windows 10 Home w wersji S mode

Smoke gray
Wzór rowków liniowych.

Procesor
Procesor Intel® Celeron® N3060 (podstawowe taktowanie 1,6 GHz, maks. 2,48 GHz w trybie
Burst, 2 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie)
Rodzaj procesora: Procesor Intel® Celeron® 6,7

Oprogramowanie

Pamięć

HP Audio Switch; HP JumpStart

2 GB pamięci DDR3L-1600 SDRAM (wbudowanej)
Szybkość transmisji danych do 1600 MT/s.

Archiwizacja danych
Dysk eMMC 32 GB
1 TB OneDrive (roczna subskrypcja w zestawie)1

Aplikacje HP
Oprogramowanie
Netflix; Office 365 Personal 1-year

Serwis i pomoc techniczna
McAfee LiveSafe™ 2

Grafika

Informacje dodatkowe

Zintegrowana: Karta graficzna Intel® HD Graphics 400;

Oznaczenie

Karta dźwiękowa
DTS Studio Sound™; Dwa głośniki

Wyświetlacz
Ekran HD SVA BrightView o przekątnej 35,6 cm (14″) z podświetleniem WLED (1366 × 768)

Zasilanie
Zasilacz 45 W pr. zm.;

Typ akumulatora
3-ogniwowy akumulator litowo-jonowy 41 Wh;

Sieci i łączność
Łączność bezprzewodowa
Karta sieciowa 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® z modułem Bluetooth® 4.2 combo
Zgodność ze standardem Miracast

Porty
1 port HDMI; 1 gniazdo combo (słuchawki/mikrofon); 1 port USB 2.0; 2 porty USB 3.1
1 wieloformatowy czytnik kart pamięci SD

Kamera internetowa
Kamera internetowa HP z wbudowanym mikrofonem cyfrowym

P/N: 3RP91EA #AKD
Kod UPC/EAN: 193424658503

Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej
Certyfikat ENERGY STAR®; certyfikat EPEAT® Silver

Waga
1,44 kg;

Wymiary
33,7 × 22,6 × 1,79 cm;

Gwarancja
2-letnia gwarancja ograniczona na części i robociznę z usługą odbioru i dostawy do klienta;
Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu gwarancji na okres do 3 lat; więcej informacji można
uzyskać u dilera HP.

Klawiatura
Pełnowymiarowa klawiatura wyspowa
HP Imagepad z obsługą gestów wielopunktowych

Zarządzanie bezpieczeństwem
Gniazdo blokady Kensington MicroSaver®; Hasło przy uruchomieniu komputera; Obsługa
urządzeń zabezpieczających innych producentów; Obsługa modułu Trusted Platform Module
(TPM)

Usługi gwarancyjne*
3 lata z odbiorem i zwrotem
U1PS4E

1
Oferta pamięci masowej w chmurze OneDrive jest dostępna tylko wraz z subskrypcją Office 365 Personal przez ograniczony czas. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę http://onedrive.com/windowsoffer.
2
Wersja próbna oprogramowania McAfee LiveSafe z licencją na 30 dni (wymagane połączenie z Internetem. Aktualizacje przez pierwszych 30 dni w zestawie. Po tym okresie automatyczne aktualizacje wymagają subskrypcji.)
6

Technologia wielordzeniowa została opracowana tak, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. W zależności od sposobu użytkowania komputera i aplikacji zastosowanie tej technologii może nie przynieść widocznych korzyści. Wydajność i częstotliwość zegara zależy od obciążenia aplikacji
oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja firmy Intel nie jest miarą wyższej wydajności. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron oraz logo Intel i Intel Inside są znakami towarowymi firmy Intel Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i w innych krajach.
7
Wydajność funkcji Intel® Turbo Boost zależy od zastosowanego sprzętu, oprogramowania oraz ogólnej konfiguracji systemu. Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://www.intel.com/technology/turboboost/.
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