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Egyedülálló kialakítás. Feledhetetlen teljesítmény.

A HP ENVY noteszgép minden íve és képpontja
első osztályú, a kiváló teljesítménytől a lenyűgöző
kialakításig. A legújabb processzoroknak, a
hihetetlenül hosszú akkumulátor-üzemidőnek és
a gazdag hangzásvilágnak köszönhetően készen
áll arra, hogy bárhol helyt álljon.

Túláradó teljesítmény
A villámgyors Intel® processzor megkérdőjelezhetetlen teljesítményét, a kiváló grafikus minőséget és a
hihetetlen méretű tárhelyet biztosító noteszgépet úgy tervezték, hogy mindenkit lenyűgözzön.

Rendkívüli akkumulátor-üzemidő
A munkahelyén, otthon vagy a kettő között bárhol egész nap használhatja a nagyszerű akkumulátornak
köszönhetően, amely sosem hagyja cserben.

Kivételesen gazdag hangzásvilág
A legkorszerűbb Bang & Olufsen-hangzásnak köszönhetően a számítógép hangstúdióvá változik, a
hangok érezhetők, és életre kel a szórakozás. A tökéletes számítógépes hangzásra tervezték.

Szolgáltatások:
● Az NVIDIA GeForce videokártyának köszönhetően a játékok és filmek nyújtotta varázslatos, ragyogó

tisztaságú élményt nagy felbontásban, bámulatos képkockasebességgel élvezheti.

● Az opcionális beépített optikai meghajtóval DVD-filmeket3 nézhet vagy saját médiatartalmat is
készíthet.

● A homályos szobában és az éjszakai repülőjáratokon sem kell félbehagynia a munkát. A megvilágított
billentyűzettel még több helyen gépelhet kényelmesen.

3A tényleges sebesség eltérő lehet. A szerzői jog által védett anyagok másolása tilos.
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Operációs rendszer FreeDOS 2.0

Processzor Intel® Core™ i7-6500U Intel® HD Graphics 520 grafikus vezérlővel (2,5 GHz, akár 3,1 GHz, 4 MB gyorsítótár, 2 mag)
Processzorcsalád: Intel® Core™ i7 processzor

Memória 8 GB DDR3L SDRAM (1 x 8 GB)

Adattárolás 1 TB-os, 5400 f/p SATA; 128 GB M.2 SSD
SuperMulti DVD-író

Webkamera HP TrueVision HD webkamera (elülső oldali), beépített kétcsatornás digitális mikrofonnal

Érzékelők Gyorsulásmérő

Adatátvitel Integrált 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN; Kombinált 802.11a/b/g/n/ac (2x2) és Bluetooth® 4.0 (Miracast-kompatibilis)

Egyszerű használat HP SimplePass ujjlenyomat-olvasó; 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 IPS csillogásmentes, WLED-es hátsó megvilágítású (1920 x 1080)

Megjelenítőeszköz NVIDIA GeForce GTX 950M (4 GB dedikált DDR3L)

Hang Bang & Olufsen 4 hangszóróval és 1 mélysugárzóval

Billentyűzet Teljes méretű, sziget stílusú, hátsó megvilágítású, számbillentyűzettel; HP Imagepad multi-touch kézmozdulatok támogatásával

Portok 1 HDMI; 1 kombinált fejhallgató/mikrofon; 4 USB 3.0 (1 HP USB Boost); 1 RJ-45
1 többformátumú SD memóriakártya-olvasó

Akkumulátor típusa 3 cellás, 55,5 Wh-s lítiumion, prizmatikus

Áramellátás 90 W-os váltóáramú tápegység

Termékszín Természetes ezüst, alumínium borítással

További információ Termékszám: V2G88EA #AKC
UPC/EAN-kód: 889894989437

Súly 2,36 kg; Csomagolva: 3,3 kg; A tömeg a konfigurációtól függően változik

Méretek 38,4 x 25,5 x 2,29 cm; Csomagolva: 55 x 30,5 x 7,6 cm; A méretek a konfigurációtól függően eltérhetnek

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.

Kompatibilis kiegészítők és szolgáltatások*
* Nem tartozék.

HP Z5000
vezeték nélküli
egér
E5C13AA

HP S6500 fehér,
vezeték nélküli
hangszóró
N5G10AA

HP 39,62 cm-es
(15,6
hüvelykes)
felültöltős üzleti
táska
T0F83AA

3 éves el- és visszaszállítás
UM963E
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