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Megbízható teljesítmény. Gyönyörű kialakítás. Többre képes.
Power through your day with a stylish laptop created to keep you connected, and on top of everyday tasks. With reliable
performance and long lasting battery life1—you can easily surf, stream and stay in touch with what matters most.

A megbízható számítógép

A legújabb AMD2 processzorok garantálják Önnek a
munkához és a játékhoz szükséges megbízható
teljesítményt. Élvezze a könnyed munkavégzéshez
tervezett noteszgép időtálló tartósságát!

Érjen el mindenkit, aki fontos!

Gondosan megtervezett. Minden részletében.

Folyamatos szórakozást és kapcsolatot biztosít
barátaival és családjával az élénk HD vagy (egyes
típusok esetén) FHD képernyő, illetve a HD3 kamera
(egyes típusok esetén). Ráadásul könnyedén
tárolhatja és élvezheti kedvenc zenéit, filmjeit és
fényképeit.

A minden részletében gyönyörűen megtervezett,
39,6 cm (15,6") képátlójú noteszgép tökéletesen
illeszkedik az életstílusához. A játékos mintázat, az
egyedi felületek és (egyes modelleken) a
krómbevonatú csuklópánt színt visznek a
hétköznapokba.

1 Az akkumulátor üzemideje több tényezőtől, például a termék típusától, a konfigurációtól, a betöltött alkalmazásoktól és szolgáltatásoktól, a használattól, valamint a vezeték nélküli és energiagazdálkodási beállításoktól

függ. Az akkumulátor maximális kapacitása az idővel és a használattal természetes módon csökken. További részletekért látogasson el a https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ oldalra.
2 A többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. A teljesítmény és az
órajel-frekvencia az alkalmazások munkaterhelésétől, illetve a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel számjelzései nem a magasabb teljesítményre utalnak.
3 A szolgáltatásokhoz külön szoftverre vagy külső gyártótól származó alkalmazásokra lehet szükség az ismertetett funkciók biztosításához.
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Műszaki jellemzők
Teljesítmény

Csatlakoztathatóság

Operációs rendszer

Hálózati csatoló

FreeDOS 2.0

Integrált 10/100/1000 GbE LAN

Processzor

Vezeték nélküli adatátvitel

AMD kétmagos A6-9220 APU (2,5 GHz-es alapfrekvencia, akár 2,9 GHz-es burst frekvencia, 1 Kombinált RTL8723DE 802.11b/g/n (1x1) és Bluetooth® 4.2
MB gyorsítótár)
Miracast-kompatibilis
Processzorcsalád: AMD kétmagos A Series processzor 6,7
Portok
2 db 1. generációs USB 3.1 (csak adatátvitel); 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 kombinált
Memória
4 GB DDR4-1866 SDRAM (1 x 4 GB)
fejhallgató/mikrofon
Akár 1866 MT/s átviteli sebesség.
1 többformátumú SD memóriakártya-olvasó

Adattárolás

Webkamera

1 TB-os, 5400 f/p SATA

HP webkamera beépített digitális mikrofonnal

Grafikus rendszer
Integrált: AMD Radeon™ R4 grafikus vezérlő;

Kialakítás

Hangeszközök

Termékszín

Dupla hangszóró

Képernyő

Koromfekete
Szövött mintázatú textúra

39,6 cm (15,6 hüvelyk) képátlójú, HD SVA csillogásmentes, WLED-es hátsó megvilágítású
(1366 x 768)

További információ

Tápellátás

Cikkszám

45 W-os váltóáramú tápegység;

Akkumulátor típusa

Termékszám: 4UT08EA #AKC
UPC/EAN-kód: 193424603732

3 cellás, 31 Wh-s lítiumion;
Felhasználó által cserélhető akkumulátor;
Támogatja az akkumulátor gyors feltöltését: 90 perc alatt körülbelül 90%-ra 5

Súly

Tervezett akkumulátor-üzemidő

38 x 25,38 x 2,38 cm;

Akár 11 óra becsült akkumulátor-üzemidő3

Maximális akkumulátor-üzemidő videolejátszás esetén
3

Akár 7 óra 30 perc

2,1 kg;

Méretek
Jótállás
1 éves korlátozott jótállás az alkatrészekre és a javításra futárszolgálattal; A termékre
vonatkozó garancia összesen akár 3 évre is meghosszabbítható; további információért
forduljon HP-viszonteladójához.

Billentyűzet
Teljes méretű, sziget stílusú billentyűzet numerikus billentyűzettel
Érintőtábla a multi-touch kézmozdulatok támogatásával

Biztonsági felügyelet
Kensington MicroSaver® zárnyílás

Jótállási szolgáltatások*
3 éves el- és visszaszállítás
U1PS3E

3

A Windows 10 rendszerrel elérhető becsült akkumulátor-üzemidő a Windows 10/MobileMark® 2014 teljesítménymérésen alapul. Az akkumulátor-üzemidő számos tényezőtől, például a termék típusától, a konfigurációtól, a betöltött alkalmazásoktól, a funkcióktól, a használattól, valamint a
vezeték nélküli és energiagazdálkodási beállításoktól függően változik. Az akkumulátor maximális kapacitása az idővel és a használattal természetes módon csökken. További részletek: www.bapco.com.
Az akkumulátort 90 percen belül feltölti 90%-ra, ha a rendszer ki van kapcsolva (a „leállítás” parancs használatával). Használata a noteszgéphez mellékelt HP tápegységgel ajánlott, kisebb kapacitású akkumulátortöltővel azonban ne használja. Miután az akkumulátor töltöttségi szintje elérte a
90%-ot, a töltés sebessége visszaáll a normál sebességre. A töltési idő +/-10%-kal eltérhet a megadottól a rendszertűréstől függően. Ez a funkció bizonyos HP Spectre, HP Envy, HP Omen és HP Pavilion számítógépmodelleken érhető el. A termékfunkciók teljes listájáért látogasson el a
http://store.hp.com
webhelyre.
6
A többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. A teljesítmény és az órajel-frekvencia az alkalmazások munkaterhelésétől, illetve a hardver- és
szoftverkonfigurációtól
függően változhat. Az AMD számozása nem az órajelet tükrözi. Az AMD és a Radeon az Advanced Micro Devices, Inc. védjegye.
7
A burst frekvenciateljesítmény függ a hardver-, szoftver- és a teljes rendszerkonfigurációtól.
5

© Copyright 2017. HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban
vállalt jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért. A Microsoft, a Windows és a
Windows embléma a Microsoft Corporation az Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. A Bluetooth a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company engedéllyel használ. Az Intel és a Core az Intel Corporation védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban. Az ENERGY STAR az Egyesült Államok kormánya által bejegyzett védjegy. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona. Nem minden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A
rendszerek a Windows funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert, illesztőprogramokat, szoftvereket vagy BIOS-frissítést igényelhetnek. A Windows 10 frissítése automatikus, ami mindig engedélyezve van.
Internetszolgáltatói díjak merülhetnek fel, és további követelmények vonatkozhatnak idővel a frissítésekre. További információ: http://www.microsoft.com.
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