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HP Laptop 14-dk0800no
Pålitelig bærbar PC med slank, elegant design
Denne slanke, ultraportable bærbare PC-en leverer pålitelig ytelse. Mikrokantskjermen gir deg mye å se på, med mer
skjerm i en mindre ramme.

Elegant. Slank. Stilig design.

Responsiv og pålitelig ytelse

Behold kontakten og la deg underholde

Denne bærbare PC-en er designet for portabilitet og
tilbyr en mikrokantskjerm med ultrasmal innfatning
slik at du får mengder av skjermplass i en mindre
ramme.

Med en pålitelig AMD-prosessor, diskret grafikk på
utvalgte modeller og en superresponsiv
presisjonsstyreflate kan du surfe, streame2 og gjøre
andre ting som aldri før.

Denne bærbare PC-en med hurtigladingsteknologi lar
deg arbeide og spille hele dagen. Rikelig med
lagringsplass for bilder, videoer og musikk samt en
USB-C™-port1 klargjort for fremtidige
tilkoblingsbehov.

1 USB Type-C™ og USB-C™ er varemerker for USB Implementers Forum.
2 Internett-tjeneste er påkrevd og ikke inkludert
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Med
Windows 10
Gjør store ting uten problemer med Windows’ velkjente funksjonalitet – bare
bedre.5
256 GB SSD
Uten de bevegelige delene som en standard harddisk har, er SSD-er mer
effektive, pålitelige og raske. Start opp på sekunder, overfør filer uten å vente
i flere timer og gled deg over en kjappere opplevelse hver gang du bruker
datamaskinen.

USB 3.0-kontakt
Med verdens mest populære USB-tilkobling kan du enkelt koble til alt du har
av eksisterende USB-enheter, og du kan overføre data ti ganger raskere enn
med USB 2.0.
Bunnsolide tilkoblinger
Ikke bekymre deg for ustabilt Internett og svake tilkoblinger. Få en stabil
tilkobling med Wi-Fi- og Bluetooth®-tilbehør med den nyeste 802.11a/c
(2x2) WLAN-adapteren og Bluetooth® 4.2.4

FHD IPS-skjerm
Gled deg over krystallklare bilder fra alle vinkler. Med en bred visningsvinkel
på 178° og et livaktig bilde med oppløsning på 1920 x 1080, ser du alltid
favorittinnholdet ditt på sitt beste.6

To høyttalere i front
Skru opp volumet til dine favoritter, enten det er musikk, film eller spill. Når
lyden er rettet direkte mot deg, kan du nyte underholdningen uten å bli
forstyrret.

AMD Radeon™ Vega-grafikk
Stimuler dine visuelle sanser med de siste beregningsmotorene for AMDgrafikk og rask, kraftig og flytende grafikk. Kombiner med det siste innen
multimedia for å oppnå en utrolig ytelse.

HP Webcam
Kvaliteten til webkameraet gjør at det aldri har vært enklere å holde
kontakten og få jobben gjort. Videoprat med familien med klar og jevn
kvalitet.3

DDR4 RAM-alternativer
DDR4 er fremtidens RAM, laget for å arbeide mer effektivt og pålitelig ved
høyere hastigheter. På grunn av høyere båndbredde vil alt fra
fleroppgavekjøring til dataspill få en betydelig ytelsesøkning.

Tastatur i full størrelse
Tastaturet i full størrelse i "island"-stil lar deg arbeide hvor som helst, med
1,5 mm tastebevegelse for komfortabel skriving og total produktivitet.

3 Funksjoner kan kreve programvare eller andre tredjepart-programmer for å oppnå funksjonaliteten som beskrives.
4 Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Spesifikasjonene for 802.11ac WLAN er utkastspesifikasjoner og ikke endelige. Hvis de endelige spesifikasjonene er forskjellige fra

utkastspesifikasjonene, kan det påvirke den bærbare PC-ens mulighet til å kommunisere med andre 802.11ac WLAN-enheter. Bluetooth® er et varemerke som tilhører rettighetsinnehaveren og brukes av HP Inc. på lisens.
5 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å utnytte funksjonaliteten
i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Kostnader til Internett-leverandører og ytterligere krav kan forekomme over tid, for oppdateringer. Se http://www.microsoft.com.
6 Full-HD (FHD)-innhold kreves for å vise FHD-bilder.
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Spesifikasjoner
Ytelse

Design

Operativsystem

Produktfarge

Windows 10 Home 64

Deksel og base i naturlig sølv, tastaturramme i askegrått sølv
Vertikalt børstemønster

Prosessor
AMD Athlon™ 300U med Radeon™ Vega 3-grafikk (2,4 GHz basisfrekvens, opptil 3,3 GHz
maks. toppfrekvens, 3 MB cache, 2 kjerner)
Prosessorfamilie: AMD Athlon™-prosessor 6,7

Programvare

Brikkesett

HP 3D DriveGuard; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Support Assistant

AMD integrert SoC

Programvare

Minne

Netflix; 1 måned prøveperiode for nye Microsoft Office 365-kunder

8 GB DDR4-2400 SDRAM (2 x 4 GB)
Overføringshastighet opptil 2400 MT/s.

Service og kundestøtte

Datalagring
256 GB M.2 SSD
Optisk stasjon er ikke inkludert
Dropbox1

HP-apper

McAfee LiveSafe™ 2

Tilleggsinformasjon
Artikkelnummer

Grafikk

P/N: 6RH89EA #UUW
UPC/EAN code: 193808821455

Integrert: AMD Radeon™ Vega 3-grafikk;

Strømsparingssamsvar

Lyd

ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver-registrert

To høyttalere

Vekt

Skjerm
35,6 cm (14" diagonalt) WLED-bakbelyst FHD IPS antirefleksskjerm med mikrokant (1920 x
1080)

Strøm

1.47 kg;
Pakket: 2,17 kg

Mål
Pakket: 48,3 x 30,5 x 6,9 cm

45 W vekselstrømadapter;

Batteritype

Garanti

3-cellers, 41 Wt Li-ion;
Støtter hurtiglading av batteri: omtrent 50 % på 45 minutter 5

1 års begrenset garanti på deler, arbeid og innsendingtjeneste; Du kan utvide
garantidekningen for produktet for å komme opp i 3 år totalt; kontakt din HP-forhandler for
mer informasjon.

Batteri og strøm

Tastatur

Opptil 8 timer og 30 minutter3;
Støtter hurtiglading av batteri: omtrent 50 % på 45 minutter5

Maksimal batterilevetid ved videoavspilling
Opptil 7 timer og 45 minutter10

"Island-tastatur" i full størrelse, askegrå sølv
TouchPad med støtte for flere bevegelser; Støtte for presisjonsstyrepute

Sikkerhetsadministrasjon
Kensington Mini sikkerhetsspor™

Tilkobling
Nettverksgrensesnitt
Integrert 10/100/1000 GbE LAN

Trådløs tilkobling
Kombinert Realtek 802.11b/g/n/a/ac (2x2) og Bluetooth® 4.2
MU-MIMO-støtte; Miracast-kompatibelt

Porter
1 HDMI; 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; 1 RJ-45; 1 USB 3.1 type-C™ (kun
dataoverføring, 5 Gb/s signalhastighet); 1 AC smart pin; 2 USB 3.1 Gen 1 type-A (kun
dataoverføring)
1 flerformats SD-kortleser

Webcam
HP TrueVision HD-webkamera med integrert digital mikrofon

Grantiservicer*
3 års henting og retur
U1PS3E

1
25 GB gratis lagringsplass på internett i seks måneder fra registreringsdatoen. Du finner alle detaljer og vilkår for bruk, inkludert retningslinjer for avbestilling, på nettstedet www.dropbox.com. Internett-tjeneste kreves, men ikke inkludert.
2
McAfee LiveSafe 30 dagers gratis prøvetilbud (krever Internett-tilgang. Første 30 dager inkludert. Abonnement kreves for senere live-oppdateringer.)
3

Batteritiden for Windows 10 MobileMark 14 vil variere avhengig av ulike faktorer som produktmodell, konfigurasjon, aktive programmer, funksjoner, bruk, trådløsfunksjonalitet og strømstyringsinnstillinger. Det er normalt at den maksimale batterikapasiteten reduseres over tid og ved bruk. Du
finner mer informasjon på https://bapco.com/products/mobilemark-2014/.
Lader batteriet opptil 50 % på 45 minutter når systemet er slått av (med kommandoen «slå av»). Anbefales for bruk med HP-adapteren som følger med den bærbare PC-en. Anbefales ikke med batteriladere med lavere kapasitet. Når batteriet er ladet til 50 %, går ladehastigheten tilbake til
normal hastighet. Ladetid kan variere ±10 % avhengig av systemtoleranse. Tilgjengelig på utvalgte HP ENVY-, HP OMEN- og HP Pavilion-modeller. Du finner en komplett liste over produktfunksjoner på http://store.hp.com.
6
Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og alle programmer kan benytte denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i henhold til programmets arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare.
AMDs
nummerering er ikke et mål på klokkefrekvens.
7
Max Boost-klokkefrekvens varierer i forhold til maskinvare, programvare og generell systemkonfigurasjon.
10
Batteritid testet av HP med kontinuerlig FHD-videoavspilling, oppløsning på 1080p (1920 x 1080), lysstyrke på 150 nit, systemnivålyd på 17 %, avspillerlydnivå på 100 %, avspilling fra lokalt lager, tilkoblede hodetelefoner, trådløsfunksjon på, men ikke tilkoblet. Faktisk batteritid vil variere
avhengig av konfigurasjon, og maksimal batterikapasitet vil normalt bli redusert over tid.
5

© Opphavsrett 2019 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og
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