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Komoly teljesítmény. Színes egyéniség.

A HP Pavilion noteszgép letisztult,
hordozható formában nyújtja az
asztali számítógépek minden
előnyét. A BeatsAudio™ lenyűgöző
hangzása és a HD1 kijelző tiszta,
éles megjelenítése csak néhány
olyan előny, amely nagyszerű
felhasználói élményt biztosít.

A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.

A HD vagy opcionális Full HD1 felbontásnak köszönhetőenmindent élesen láthat.
A Windows 8.12 rendszerre optimalizált kristálytiszta HD vagy opcionális Full HD1 kijelzővel a
Windows legkiválóbb felhasználói élményében lehet része.

BeatsAudio™.
A Beats Audio™ rendszernek és a két hangszórónak köszönhetően a HP Pavilion noteszgép a
lehető legjobb hangminőséget és a számítógépeken elérhető leggazdagabb hangzást
biztosítja.

Csatlakozzon Ön is.
A HP Connected Photo szolgáltatással a fényképek szinkronizálhatók a számítógép, az
okostelefon és a táblagép között. Kinyomtathatja a fényképeit és életre keltheti emlékeit a
fotók vágásával, forgatásával, feliratozásával és egyéb szerkesztésével a Windows 8.12 és
Android™ rendszerű készülékeken. A képeket tárolhatja, nyomatokat rendelhet a Snapfish
alkalmazásban, vagy megoszthatja őket ismerőseivel és családtagjaival a közösségi
hálózatokon.3

HP Connected Music.
A HP Connected Music használatával több zeneforrást érhet el egyetlen helyről. A TuneIn Radio
használatával a világ különféle pontjain működő rádióállomásokat hallgathat, zenetárát és a
vezető zeneszolgáltatásokat pedig egyetlen, egyedi alkalmazásban egyesítheti.4

1 A nagy felbontású képminőséghez nagy felbontású (HD) tartalom szükséges. 2Nemminden funkció érhető el a Windows 8 összes kiadásában. A rendszerek a Windows 8 funkcióinak teljes körű kiaknázásához
továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert, illesztőprogramokat és/vagy szoftvert igényelhetnek. További információ: www.microsoft.com. 3A szolgáltatások elérhetősége országonként és operációs
rendszerenként különbözik. Android és Windows 8.1 operációs rendszereken támogatott. A Snapfish alkalmazással szinkronizál, amely az iOS és Android operációs rendszereken érhető el. A HP Snapfish
mobilalkalmazásának letöltése és Snapfish-tagság szükséges. Internetszolgáltatást igényel, amely nem képezi a termék részét. A Snapfish alkalmazással történő nyomatrendelés csak egyes észak-amerikai
forgalmazóknál érhető el. Az opcionális funkciók külön vagy kiegészítőként vásárolhatók meg. 4 Ezen szolgáltatások elérhetősége országonként változik. Előfordulhat, hogy az adatfolyam-továbbítási szolgáltatásokhoz
előfizetésre van szükség. Lehet, hogy nem kompatibilis az összes zenei fájllal. Nem kompatibilis a DRM-zeneszámokkal. Internet-hozzáférést igényel, ami nem képezi a termék részét. Az opcionális funkciók külön vagy
kiegészítőként vásárolhatók meg.
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A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.

Operációs rendszer Windows 8.1 64

Processzor AMD négymagos A10-7300 APU Radeon R6 grafikus vezérlővel (1,9 GHz, 4 MB gyorsítótár)
Processzorcsalád: AMD négymagos A Series processzor

Lapkakészlet AMD A76M FCH

Memória 4 GB 1600 MHz-es DDR3L SDRAM (1 x 4 GB)

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

Webkamera HP TrueVision HD webkamera (elülső oldali), két beépített 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; Elfogad külső felektől származó biztonságizár-eszközöket

Képernyő 39,6 cm-es (15,6 hüvelykes) képátlójú, HD BrightView WLED-es hátsó megvilágítású (1366 x 768)

Megjelenítőeszköz AMD Radeon R7 M260 grafikus vezérlő (2 GB dedikált DDR3L)

Hang BeatsAudio™ hangrendszer 2 hangszóróval

Billentyűzet Teljes méretű, sziget stílusú, számbillentyűzettel; 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 lítiumion-polimer; Felhasználó által cserélhető akkumulátor

Áramellátás 90 W-os váltóáramú tápegység

Termékszín Hamuezüst, természetes ezüst külsővel; Vízszintesen szálcsiszolt minta

HP alkalmazások HP Connected Music; HP Connected Photo; HP ePrint; HP-játékok a WildTangenttől; HP Pixel Sharp; HP SimplePass

Szoftver Adobe® Shockwave® Player; Booking.com; CyberLink Media Suite; CyberLink PowerBackup; Evernote; Foxit PhantomPDF Express for HP; Mahjong;
Skype; Solitaire; TripAdvisor; 7-Zip

Szerviz és támogatás Avast! SecureLine VPN (1 hónapos előfizetés); McAfee LiveSafe™1

További információ Termékszám: M0B34EA #AKC 
UPC/EAN-kód: 889296632344 
Készült Kínában

Súly 2,27 kg; Csomagolva: 3,27 kg; A tömeg a konfigurációtól függően változik

Méretek 38,45 x 26,02 x 2,39 cm; Csomagolva: 50,8 x 30,5 x 7,6 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.

1 McAfee LiveSafe 30 napos, ingyenes próbaverzió (Internet-hozzáférés szükséges. Az első 30 napot tartalmazza. Az automatikus frissítésekhez a későbbiekben előfizetés szükséges.)

Kompatibilis kiegészítők és szolgáltatások*
* Nem tartozék.

HP Z3200 fehér,
vezeték nélküli
egér
E5J19AA

HP H2800 fehér
mikrof.
fejhallgató
F6J04AA

3 éves el- és
visszaszállítás
U4819E

A képen látható termék csak illusztráció. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az
egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia
érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési
hibákért és hiányosságokért. Nemminden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek frissített és/vagy külön megvásárolható
hardvereket, illesztőprogramokat és/vagy szoftvereket igényelhetnek a Windows-funkciók teljes körű kihasználásához. További információ: http://www.microsoft.com.
Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.
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