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Használja ki még jobban a napját

Ezen a hasznos funkciókkal ellátott, kedvező árú
noteszgépen minden napi feladatát elvégezheti. A
megbízható teljesítményt a HP márkanév
szavatolja.

Megbízható teljesítmény
A legújabb Intel®1 processzoroknak és a nagy merevlemez- vagy SSD-tárhelynek köszönhetően egyszerre
több feladatot végezhet, játszhat vagy dolgozhat, és több fontos adatot tárolhat. Megbízható teljesítmény
és tárolás.

Ragyogó, élénk kijelző
Tűéles HD kijelzőn2 élvezheti a fotók, videók és weboldalak minden részletét. A Full HD kijelzővel3 ellátott
modellek még gazdagabb vizuális élményt nyújtanak.

Mérhetőminőség
Az élet néha tartogat meglepetéseket, de HP laptopjára mindig számíthat. Legyen szó sürgős projektről
vagy esti filmnézésről, a kiváló teljesítményt 200 elvégzett teszt szavatolja.4

1A többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. A teljesítmény a
hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. 2 A nagy felbontású képminőséghez nagy felbontású (HD) tartalom szükséges. 3Full HD (FHD) felbontású tartalom szükséges az FHD felbontású képek
megtekintéséhez. 4A HP Total Test Process tesztelés nem szavatolja a jövőbeli teljesítményt ezen tesztelési feltételek mellett. A HP Total Test Process tesztkörülményei alatt bekövetkező vagy bármilyen véletlen sérülés
esetén a HP baleseti kár elleni opcionális Care Pack csomagja szükséges.
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Operációs rendszer Windows 10 Home 64

Processzor Intel® Core™ i3-5005U (2 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag)
Processzorcsalád: 5. generációs Intel® Core™ i3 processzor

Memória 4 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 4 GB); Akár 1600 MT/s átviteli sebesség

Adattárolás 500 GB-os, 5400 f/p SATA
Dropbox1

SuperMulti DVD-író

Webkamera HP TrueVision HD kamera beépített digitális mikrofonnal

Adatátvitel Beépített 10/100 BASE-T Ethernet LAN; Kombinált 802.11b/g/n (1x1) és Bluetooth® 4.0 (Miracast-kompatibilis)

Egyszerű használat Kensington MicroSaver zárnyílás; Bekapcsolási jelszó; Harmadik féltől származó biztonsági zárak támogatása; Trusted Platform Module- (TPM-)
támogatás

Képernyő 39,6 cm (15,6 hüvelyk) képátlójú, FHD SVA csillogásmentes, WLED-es hátsó megvilágítású (1920 x 1080)

Megjelenítőeszköz Intel® HD Graphics 5500

Hang DTS Studio Sound™; Dupla hangszóró

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

Portok 1 HDMI; 1 kombinált fejhallgató/mikrofon; 2 USB 2.0; 1 USB 3.0; 1 RJ-45
1 többformátumú SD memóriakártya-olvasó

Akkumulátor típusa 4 cellás, 41 Wh-s lítiumion

Tervezett akkumulátor-üzemidő Akár 8 óra becsült akkumulátor-üzemidő3

Áramellátás 45 W-os váltóáramú tápegység

Termékszín Turbóezüst; Keresztmintás, gyémántmintás

Szoftver CyberLink PowerDirector

Terméktámogatás McAfee LiveSafe™2

További információ Termékszám: X3N67EA #AKC
UPC/EAN-kód: 889899928561

Súly 2,04 kg; A tömeg a konfigurációtól függően változik

Méretek 38,43 x 25,46 x 2,43 cm; A méretek a konfigurációtól függően eltérhetnek

Energiahatékonysági megfelelés ENERGY STAR® tanúsítvány; EPEAT® Silver minősítés

Garancia 1 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartoznak az alkatrészek, a munkavégzés, illetve az el- és visszaszállítás
A termékre vonatkozó garancia összesen akár 3 évre is meghosszabbítható; további információért forduljon HP-viszonteladójához.

125 GB ingyenes online tárhely a regisztrációtól számított 1 évig. További részletekért és a használati feltételekért, beleértve a lemondási szabályzatot, látogasson el a www.dropbox.com webhelyre.
Internetszolgáltatást igényel, amely nem képezi a termék részét. 2 McAfee LiveSafe 30 napos, ingyenes próbaverzió (Internet-hozzáférés szükséges. Az első 30 napot tartalmazza. Az automatikus frissítésekhez a
későbbiekben előfizetés szükséges.) 3A 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.

Kompatibilis kiegészítők és szolgáltatások*
* Nem tartozék.
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A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. 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 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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