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Potężny laptop zapewniający niezbędną do grania wydajność
Komputer przenośny HP Pavilion Gaming zaprojektowano tak, aby przewyższał oczekiwania pod każdym względem. Gry.
Twórczość. Rozrywka. Procesor Intel® Core™ i oddzielna karta graficzna współpracują ze sobą, aby sprostać wszystkim
Twoim potrzebom. Nie wybieraj półśrodków. Przygotuj się do wejścia na wyższy poziom mocy.

Maszyna do grania i rozrywki

Zanurz się w świecie nowych możliwości

Oto maszyna o konkretnych osiągach

Sięgnij po najnowsze gry i wzbogać swoje
doświadczenia dzięki karcie graficznej NVIDIA®
GeForce® GTX 1060 lub AMD Radeon™ RX 560. Ekran
o maksymalnej rozdzielczości 4K1 lub FHD2 z
częstotliwością odświeżania na poziomie 144 Hz3 w
wybranych modelach sprawia, że rozgrywka robi się
naprawdę poważna.

Zobacz jeszcze więcej akcji na niesamowitym
bezramkowym ekranie i ciesz się bogatym,
naturalnym brzmieniem za sprawą skierowanych do
przodu głośników, technologii HP Audio Boost i
strojenia opracowanego przez firmę B&O PLAY.

Korzystaj z mocy niezbędnej do wykonywania wielu
zadań jednocześnie oraz błyskawicznego czasu reakcji
dzięki procesorowi Intel® Core™4 i dyskowi SSD PCIe
lub podwójnemu układowi pamięci masowej (dysk
HDD + dysk SSD PCIe) w wybranych modelach. Ciesz
się ulepszonymi funkcjami łączności o dużej
przepustowości dzięki technologii Wi-Fi obsługującej
gigabitowe prędkości w wybranych modelach.

1
Do wyświetlania obrazów w rozdzielczości 4K wymagane są treści w rozdzielczości 4K.
2
Do wyświetlania obrazów w rozdzielczości Full HD (FHD) wymagane są treści w rozdzielczości FHD.
3
Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od podanej.
4

Intel, logo Intel, Intel Inside, Intel Core oraz Core Inside są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.
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Obejmuje
Podświetlana klawiatura z wbudowaną klawiaturą numeryczną
Widoczność pozostaje dobra nawet w słabo oświetlonych pomieszczeniach i
zaciemnionych samolotach. Podświetlana klawiatura i wbudowana klawiatura
numeryczna umożliwiają wygodne pisanie w większej liczbie środowisk.
HP Jumpstart
Podczas pierwszego uruchomienia komputera zapoznaj się z instrukcjami
dotyczącymi konfiguracji sprzętu i dowiedz się, jakie są jego funkcje.

Potężny dźwięk doskonałej jakości
Dzięki dwóm głośnikom HP, technologii HP Audio Boost i strojeniu
opracowanemu przez fachowców z B&O PLAY możesz cieszyć się bogatym i
naturalnym brzmieniem. Pozwól, by dźwięk Cię poruszył.
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Specyfikacje
Wydajność

Sieci i łączność

System operacyjny

Łączność bezprzewodowa

FreeDOS 2.0

Procesor

Karta sieciowa 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® z modułem Bluetooth® 4.2 combo
Obsługa MU-MIMO; Kompatybilność ze standardem Miracast

Pamięć

Kamera internetowa

Procesor Intel® Core™ i7-8750H (podstawowe taktowanie 2,2 GHz, maks. 4,1 GHz z technologią Porty
Intel® Turbo Boost, 9 MB pamięci podręcznej, 6 rdzeni)
1 port USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (tylko transfer danych, do 5 Gb/s); 3 porty USB 3.1 Gen 1 (w tym
Rodzaj procesora: Procesor Intel® Core™ i7 8. generacji 6,7
1 z funkcją HP Sleep and Charge); 1 port HDMI 2.0; 1 port RJ-45; 1 gniazdo combo
(słuchawki/mikrofon)
Zestaw układów
1 wieloformatowy czytnik kart pamięci SD
Intel® HM370
Kamera HP Wide Vision HD ze zintegrowanym układem dwóch mikrofonów cyfrowych

8 GB pamięci DDR4-2666 SDRAM (2 × 4 GB)
Szybkość transmisji danych do 2666 MT/s.

Archiwizacja danych

Projektowanie

Napęd SSD 256 GB PCIe® NVMe™ M.2

Kolor produktu

Osobna: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (3 GB dedykowanej pamięci GDDR5);

Czarny z połyskiem, logo w kolorze żywej zieleni
Wzór ramki klawiatury – szczotkowany pionowo

Grafika 8

Karta dźwiękowa
B&O PLAY, dwa głośniki, HP Audio Boost

Informacje dodatkowe

Wyświetlacz

Oznaczenie

Ekran FHD IPS z cienkim obramowaniem, o przekątnej 39,6 cm (15,6″), z powłoką
antyrefleksyjną i podświetleniem WLED (1920 × 1080)

Zasilanie

P/N: 4UA04EA #AKD
Kod UPC/EAN: 193424659937

Waga

Zasilacz 200 W;

2,22 kg;

Typ akumulatora
4-ogniwowy akumulator litowo-jonowy 70 Wh;
Obsługuje szybkie ładowanie akumulatora: 50% w ciągu 45 minut 5

Przewidywany czas pracy akumulatora

Szacunkowy maks. czas pracy akumulatora – 10 godz. 15 minut3

Maksymalny czas pracy akumulatora – odtwarzanie wideo
Maks. 9 godzin i 15 minut3

Wymiary
36,5 × 25,65 × 2,54 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 podświetlana klawiatura wyspowa z klawiaturą numeryczną
HP Imagepad z obsługą gestów wielopunktowych

Zarządzanie bezpieczeństwem
Obsługa blokady zabezpieczającej Kensington NanoSaver™

Czujniki
Akcelerometr

Zalecane akcesoria

Usługi gwarancyjne*

* Nie wchodzi w skład zestawu.
Zestaw słuchawkowy HP
USB 500
1NC57AA

Mysz bezprzewodowa HP
Z4000
H5N61AA

Plecak HP Odyssey 39,62
cm (15,6"), czarny
L8J88AA

3 lata z odbiorem i zwrotem
UM945E

3

Szacowany czas pracy akumulatora w przypadku systemu Windows 10 na podstawie testu wzorcowego Windows 10 / MobileMark® 2014. Czas pracy akumulatora zależy od wielu czynników, w tym od modelu produktu, konfiguracji, zainstalowanych aplikacji, funkcji, użytkowania, łączności
bezprzewodowej i ustawień zarządzania zasilaniem. Maksymalna pojemność akumulatora maleje z upływem czasu i na skutek eksploatacji. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem www.bapco.com.
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/.
8
NVIDIA, GeForce, Surround i logo NVIDIA są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. MAXQ® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Maxim Integrated Products, Inc. Konstrukcja NVIDIA® Max-Q pomaga
zmniejszyć temperaturę i hałas w komputerach z cieńszą obudową. Wielkość i grubość obudowy komputera zależy od modelu. Ogólna wydajność karty graficznej może być niższa niż w przypadku alternatywnych rozwiązań graficznych bez konstrukcji Max-Q.
6

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz
z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym
dokumencie. Microsoft, Windows, oraz logo Windows są zarejestrowanymi w USA znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Bluetooth jest znakiem towarowym swojego właściciela wykorzystywanym przez firmę Hewlett-Packard na podstawie licencji. Intel i
Core są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w USA i w innych krajach. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym rządu USA. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.
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