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HP Stream Laptop PC 14-cb007nm
Povsem povezan. Izjemno učinkovit.
S tem okretnim prenosnim računalnikom, ki je oblikovan za življenje z vedno vzpostavljeno povezavo, lahko preprosto
preklopite med zmogljivo napravo za opravljanje domačih nalog in zabavnim centrom za pretakanje priljubljenih oddaj. S
prenosljivim oblikovanjem, dolgo življenjsko dobo akumulatorja in zmogljivo brezžično anteno zagotavlja ključno
storilnost in funkcije, ki si jih želite, ne da bi vas kdaj koli zaustavljal.

Poveži in pojdi

Izboljšana brezžična antena 802.11 ac 2 x 21
zagotavlja močnejšo in zanesljivejšo internetno
povezavo, do 10-urna življenjska doba akumulatorja2
pa omogoča uživanje v izboljšanem pretakanju
podatkov, hitrih prenosih in nemotenem
celodnevnem brskanju po spletu.

Vključena sta Windows 10 v načinu S in Office 365
Personal
Preizkusite najvarnejši sistem Windows doslej s
celovito varnostno rešitvijo in odlično zmogljivostjo.3
Dodajte pol dostop do Microsoft Excela, Worda,
PowerPointa, OneNota, Accessa in 1 TB shrambe v
storitvi OneDrive za eno leto za izboljšano storilnost.4

Prenosljivo in elegantno oblikovanje
Ta prenosni računalnik s tankim in lahkim
oblikovanjem ter drznimi, svetlimi barvami ni
namenjen za mirovanje. Računalnik, ki je na voljo v
živahni, netradicionalni barvi, ki mu daje edinstven
videz, lahko preprosto vzamete s seboj.

1 Zahtevana sta brezžična dostopna točka in dostop do interneta. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena. Specifikacije za WLAN 802.11ac so samo osnutek in niso končne. Če se končne specifikacije

razlikujejo od osnutka, to lahko vpliva na zmogljivost komunikacije prenosnega računalnika z drugimi napravami WLAN 802.11ac.
2 HP je preizkusil življenjsko dobo akumulatorja pod naslednjimi pogoji: neprekinjeno predvajanje videoposnetkov v polni visoki ločljivosti, ločljivost zaslona 1080p (1920 x 1080), svetlost zaslona 150 nitov, 17-odstotna
raven glasnosti sistema, 100-odstotna raven glasnosti predvajalnika, predvajanje celozaslonske vsebine iz lokalnega pomnilnika, priključene slušalke in omogočen brezžični vmesnik brez vzpostavljene povezave. Dejanska
življenjska doba akumulatorja je odvisna od konfiguracije, največja zmogljivost pa se s časom in uporabo zmanjša.
3 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Za uporabo vseh funkcij operacijskega sistema Windows boste morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo,
gonilnike, programsko opremo ali posodobitev BIOS-a. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Morda boste morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas
bodo za posodobitve lahko v veljavi dodatne zahteve. Pojdite na spletno mesto http://www.microsoft.com. Windows 10 dela v načinu S izključno z aplikacijami iz trgovine Microsoft Store v sistemu Windows. Nekaterih
privzetih nastavitev, funkcij in aplikacij ni mogoče spremeniti. Nekatera dodatna oprema in nekatere aplikacije, združljive s sistemom Windows 10, morda ne bodo delovale (vključno z nekaterimi za zaščito pred virusi,
zapisovalniki PDF-jev, pripomočki za gonilnike in aplikacijami za osebe s posebnimi potrebami) in učinkovitost se lahko razlikuje, tudi če preklopite na konfiguracijo Windows 10 Home (morda boste morali plačati). Ni
mogoče preklopiti nazaj na Windows 10 v načinu S. Če želite več informacij, obiščite Windows.com/Windows10SFAQ.
4 Ponudba shrambe v oblaku OneDrive je na voljo samo z vključeno naročnino na Office 365 Personal in je na voljo v omejenem obdobju. Če želite dodatne informacije, obiščite http://onedrive.com/windowsoffer.
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Posebnosti
Dva zvočnika na sprednji strani
Povečajte glasnost priljubljene glasbe, filmov ali iger. Če je zvok usmerjen
proti vam, med vami in zabavo ni ničesar.
Izberite svojo barvo
Prilagodite svoj računalnik z barvo po izbiri, ki se ujema z vašim slogom.18
Privlačen videz:
Tanek in lahek osebni računalnik lahko preprosto prenašate iz ene sobe v
drugo ali ga vzamete na pot. Ker lahko računalnik povsod vzamete s seboj, je
zagotavljanje storilnost in zabave povsem enostavno.
Priključek USB 2.0
Z najbolj priljubljeno povezavo USB na svetu se lahko preprosto povežete s
katero koli obstoječo napravo USB, ne da bi skrbeli glede združljivosti.

Priključek USB 3.0
Z najbolj priljubljeno povezavo USB na svetu se lahko preprosto povežete s
katero koli obstoječo napravo USB in izkusite hitrosti prenosa podatkov, ki so
večje kot pri priključku USB 2.0.
Dva zvočnika na sprednji strani
Povečajte glasnost priljubljene glasbe, filmov ali iger. Če je zvok usmerjen
proti vam, med vami in zabavo ni ničesar.
DTS Studio Sound™
Izboljšajte izkušnjo poslušanja za vse igre, videoposnetke in glasbo. Izkusite
globoke base in jasne pogovore pri največji glasnosti povsem brez šumov.
Spletna kamera HP
Z odlično spletno kamero ni bilo še nikoli lažje ostati v stiku in opravljati dela.
Zagotovite si videoklepete s sorodniki z jasno in nemoteno kakovostjo.19
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Tehnični podatki
Učinkovitost delovanja

Oblikovanje

Operacijski sistem

Barva izdelka

Windows 10 Home in S mode

Dimno siv
Vzorec ravnih žlebičev

Procesor

Procesor Intel® Celeron® N3060 (osnovna frekvenca 1,6 GHz, frekvenca s tehnologijo Burst do
Programska oprema
2,48 GHz, 2 MB predpomnilnika, 2 jedri)
Družina procesorjev: Procesor Intel® Celeron® 6,7
Aplikacije HP
Stikalo za zvok HP; HP JumpStart
Pomnilnik
2 GB DDR3L-1600 SDRAM (vgrajen)
Programska oprema
Hitrosti prenosa podatkov do 1600 MT/s.
Office 365 Personal 1-year

Shranjevanje

Storitve in podpora

32 GB eMMC
1 TB OneDrive (vključena 1-letna naročnina)1

McAfee LiveSafe™ 2

Grafika

Dodatne informacije

Vgrajeno: Grafična kartica Intel® HD 400;

Št. dela

Zvočna kartica
DTS Studio Sound™; Dva zvočnika

Št. dela: 3RQ10EA #BED
Koda UPC/EAN: 193424757268

Prikaz

Ustreznost za električno učinkovitost

Zaslon HD SVA BrightView z diagonalo 35,6 cm (14 palcev) z osvetlitvijo WLED od zadaj (1366 Certifikat ENERGY STAR®; Registracija EPEAT® Silver
x 768)
Teža
Napajanje
1,44 kg;
Napajalnik AC 45 W;
Mere
Vrsta akumulatorja
33,7 x 22,6 x 1,79 cm;
3-celični litij-ionski akumulator (41 Whr);
Garancija
2-letni omejena na dele, delo ter storitev prevzema in vrnitve; Garancijo izdelka lahko
Povezovanje
podaljšate do obdobja skupno treh let; za več informacij se obrnite na prodajalca HP.

Brezžična povezljivost
Kombinirani vmesnik 802.11b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi® in Bluetooth® 4.2
Združljiv z Miracast

Vrata
1 priključek HDMI; 1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon; 1 priključek USB 2.0; 2
priključka USB 3.1
1 bralnik medijskih kartic SD v različnih oblikah zapisa

Tipkovnica
Tipkovnica polne velikosti z ločenimi tipkami
Ploščica HP Imagepad s podporo za večkratni dotik

Upravljanje varnosti
Reža za ključavnico Kensington MicroSaver®; geslo za vklop; podpora za naprave za varnostno
zaklepanje drugih proizvajalcev; podpora za Trusted Platform Module (TPM)

Spletna kamera
Spletna kamera HP z vgrajenim digitalnim mikrofonom

Garancijske storitve*
3-letni prevzem in vračilo
U1PS9E

1
Ponudba shrambe v oblaku OneDrive je na voljo samo z vključeno naročnino na Office 365 Personal in je na voljo v omejenem obdobju. Če želite dodatne informacije, obiščite http://onedrive.com/windowsoffer.
2
30-dnevna brezplačna preskusna različica programa McAfee LiveSafe (Potrebujete dostop do interneta. Prvih 30 dni je vključenih. Po pretečenem času je zahtevana naročnina na posodobitve v živo.)
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/.
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