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Kifejező színek. Lenyűgöző teljesítmény.

A felhasználói igények figyelembevételével
újratervezett színes HP Pavilion nagyszerűbb,
mint valaha. Legnépszerűbb noteszgépünk
mostantól még erőteljesebb, így stílusosan
játszhat, illetve tekinthet meg és tárolhat
tartalmakat.

Feltűnően stílusos
A kívül-belül színes kialakítás és a billentyűzetet körülölelő színátmenetes szegély elismerő pillantásokat
vált ki minden környezetben.

Megnövelt teljesítmény
A feldolgozási teljesítményt a legújabb technológiákkal gazdagítottuk, így valóban lenyűgöző sebesség és
teljesítmény áll rendelkezésére.

Még több tárhely
Az akár 2 TB tárhellyel és a megnövelt memóriával gyorsan válthat az alkalmazások között, és
egyszerűen tárolhatja folyamatosan bővülő szórakoztató tartalmait.

Szolgáltatások:
● Az opcionális beépített optikai meghajtóval DVD-filmeket3 nézhet vagy saját médiatartalmat is

készíthet.

● Egyszerűen csatlakozhat a kijelzőkhöz, nyomtatókhoz, készülékekhez és egyebekhez.

● Elvégezheti a teendőit akár utazás közben, és tovább használhatja anélkül, hogy aggódnia kellene az
újratöltés miatt.4

● A HP a B&O Play révén utánozhatatlan, gazdag hangzásvilágot biztosít, így teljesen átadhatja magát a
zene és a szórakozás élményének. Nem elég hallgatni... a HP és a B&O Play mozgásra inspirálja.

3A tényleges sebesség eltérő lehet. A szerzői jog által védett anyagok másolása tilos. 4Az 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 részletek:
http://www.bapco.com.
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Operációs rendszer FreeDOS 2.0

Processzor Intel® Core™ i5-6200U Intel® HD Graphics 520 grafikus vezérlővel (2,3 GHz, akár 2,8 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag)
Processzorcsalád: Intel® Core™ i5 processzor

Memória 8 GB DDR3L SDRAM (1 x 8 GB)

Adattárolás 1 TB-os, 5400 f/p SATA
SuperMulti DVD-író

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

Érzékelők Gyorsulásmérő

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 IPS csillogásmentes, WLED-es hátsó megvilágítású (1920 x 1080)

Megjelenítőeszköz NVIDIA GeForce 940M (4 GB dedikált DDR3L)

Hang B&O PLAY; Dupla hangszóró

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

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

Akkumulátor típusa 4 cellás, 41 Wh-s lítiumion; Felhasználó által cserélhető akkumulátor

Áramellátás 65 W-os váltóáramú tápegység

Termékszín Hófehér; Vízszintesen szálcsiszolt minta

További információ Termékszám: V2G60EA #AKC
UPC/EAN-kód: 889894989246

Súly 2,29 kg; Csomagolva: 3,03 kg; A tömeg a konfigurációtól függően változik

Méretek 38,45 x 26,11 x 2,52 cm; Csomagolva: 50,8 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 X3300
(fehér) vezeték
nélküli egér
H4N94AA

HP H2800
fekete
mikrofonos
fülhallgató
J8F10AA

HP Odyssey
39,62 cm-es
(15,6
hüvelykes)
fekete hátizsák
L8J88AA

3 éves el- és visszaszállítás
U4819E
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