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Megbízható teljesítmény. Gyönyörű kialakítás. Többre képes.

Hatékonyan dolgozhat egész nap a folyamatos kapcsolattartásra és a mindennapi feladatok elvégzésére tervezett,
elegáns noteszgéppel. A megbízható teljesítmény és a hosszú akkumulátor-üzemidő  révén könnyedén böngészhet,
közvetíthet és tarthatja a kapcsolatot a fontos személyekkel.

A megbízható számítógépA megbízható számítógép
A legújabb Intel  processzorok garantálják Önnek a
munkához és játékhoz szükséges megbízható
teljesítményt. Élvezze a könnyed munkavégzéshez
tervezett noteszgép időtálló tartósságát!

Érjen el mindenkit, aki fontos!Érjen el mindenkit, aki fontos!
Folyamatos szórakozást és kapcsolatot biztosít
barátaival és családjával az élénk HD vagy (egyes
típusok esetén) FHD képernyő, illetve a HD  kamera
(egyes típusok esetén). Ráadásul könnyedén
tárolhatja és élvezheti kedvenc zenéit, filmjeit és
fényképeit.

Gondosan megtervezett. Minden részletében.Gondosan megtervezett. Minden részletében.
A minden részletében gyönyörűen megtervezett,
39,6 cm (15,6") képátlójú noteszgép tökéletesen
illeszkedik az életstílusához. A játékos mintázat, az
egyedi felületek és (egyes modelleken) a
krómbevonatú csuklópánt színt visznek a
hétköznapokba.

 Az 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 részletekért látogasson el a https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ oldalra.
 A többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. A teljesítmény és az

órajel-frekvencia az alkalmazások munkaterhelésétől, illetve a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel számjelzései nem a magasabb teljesítményre utalnak.
 A szolgáltatásokhoz külön szoftverre vagy külső gyártótól származó alkalmazásokra lehet szükség az ismertetett funkciók biztosításához.
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SzolgáltatásokSzolgáltatások

 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, szoftvert és/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.
 A 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.
 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 részletekért látogasson el a https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ oldalra. A tervezett
akkumulátor-üzemidőre vonatkozó jogi nyilatkozat: Az akkumulátor üzemideje annak teljesítményétől és kapacitásától, valamint egyéb tényezőktől, 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.
 A Full HD képminőséghez Full HD felbontású tartalom szükséges.
 25 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.
 25 GB of free online storage for one year from date of registration. For complete details and terms of use, including cancellation policies, visit the website at www.dropbox.com. Internet service required and not included.

Windows 10Windows 10
Magabiztosan dolgozhat a Windows jól ismert funkcióival – most még
könnyebben.

5. generációs kétmagos Intel® Core™ processzor5. generációs kétmagos Intel® Core™ processzor
A teljesítmény és a sebesség megteremti a nagy rendszerigényű
párhuzamos munkavégzéshez szükséges feltételeket. A forradalmi Intel®
Hyper-Threading technológia segítségével mindkét mag több feladat
végrehajtására képes.

256 GB-os SSD meghajtó256 GB-os SSD meghajtó
Mivel nincsenek bennük a hagyományos merevlemezekre jellemző mozgó
alkatrészek, az SSD meghajtók hatékonyabbak, megbízhatóbbak és gyorsak.
A rendszer másodpercek alatt elindítható, a fájlok továbbítására nem kell
órákat várni, és a számítógép minden alkalommal gyorsan, könnyedén
használható.

Szabadságot nyújtó akkumulátor-üzemidőSzabadságot nyújtó akkumulátor-üzemidő
Bátran nekivághat a napnak, nem kell az újratöltés miatt aggódnia. Az akár
11 órán és 45 percen át használható akkumulátoroknak köszönhetően több
munkát végezhet el, több tartalmat tekinthet meg, és hosszabb ideig
élvezheti a töltőkábel nélküli működés előnyeit.

Full HD kijelzőFull HD kijelző
Dőljön hátra, és élvezze a kristálytiszta látványt és képeket nyújtó, 2 millió
képpontos kijelző nyújtotta ragyogó minőséget. Az 1920 x 1080 képpontos
felbontás a digitális tartalmak egészen új dimenzióit nyitják meg.

Intel® HD GraphicsIntel® HD Graphics
A lenyűgöző grafika mindenhez jól jön. Legyen szó egy videó
megtekintéséről vagy egyszerű internetes böngészésről, az Intel® HD
grafikus vezérlők minden elemet zökkenőmentesen, élénk minőségben
jelenítenek meg.

RAM opciókRAM opciók
A RAM elengedhetetlen több feladat egyidejű végrehajtásához és a
memóriaigényes programok, például a videoszerkesztő szoftverek és a
játékok futtatásához. Minél több a RAM, annál jobb lesz a teljesítmény.

USB 3.1-csatlakozóUSB 3.1-csatlakozó
A világ legnépszerűbb USB-kapcsolatával egyszerűen csatlakoztathatja a
meglévő USB-s eszközöket, és az USB 2.0-s kapcsolatnál akár tízszer
gyorsabb átviteli sebességet érhet el.

Két előre irányított hangszóróKét előre irányított hangszóró
Bátran feltekerheti kedvenc zenéi, filmjei vagy játékai hangerejét. Mivel a
hangrendszer Ön felé irányul, semmi sem állhat az önfeledt szórakozás
útjába.

Dropbox felhőalapú tárhelyDropbox felhőalapú tárhely
Tartalmait online tárolhatja és szinkronizálhatja a Dropboxszal. Az egy éven
át használható, 25 GB méretű tárhelyen bárhonnan elérheti, kezelheti és
megoszthatja fényképeit, zenéit és fájljait, ahol van internet-hozzáférés.

Teljes méretű billentyűzetTeljes méretű billentyűzet
A teljes méretű, sziget stílusú billentyűzettel bárhol munkához láthat – az 1,5
mm-es billentyűút kényelmes gépelést és hatékony használatot biztosít.

Full-sized keyboardFull-sized keyboard
The full-sized island-style keyboard allows you to work anywhere, with
1.5mm key travel for typing comfort and total productivity.

HP gyorstöltőHP gyorstöltő
Amikor a laptop töltöttségi szintje lecsökken, nincs idő órákig várni a töltésre.
Ha lemeríti az eszközét, körülbelül 90 perc alatt 0%-ról 90%-ig felöltheti.

Igény szerinti színbenIgény szerinti színben
A stílusához illő szín kiválasztásával személyre szabhatja számítógépét.

HP JumpstartHP Jumpstart
Amikor először indítja el a számítógépét, a beállítás során egy személyes és
átfogó bemutatón keresztül tájékozódhat a számítógépe jellemzőiről.
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Műszaki jellemzők

 Az új Dropbox-felhasználók 25 GB ingyenes Dropbox-tárhelyre jogosultak a regisztrációtól számított 12 hónapig. További részletekért és a használati feltételekért, beleértve a lemondási szabályzatot, látogasson el a Dropbox webhelyére a https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion
címen. Internetszolgáltatást igényel, amely nem képezi a termék részét.
 Tartalmazza az ingyenes 30 napos előfizetést a McAfee LiveSafe szolgáltatásra. Internet-hozzáférést igényel, amely nem képezi a termék részét. A lejárat után előfizetés szükséges.
A 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.
Az akkumulátort 90 percen belül feltölti 90%-ra, ha a rendszer ki van kapcsolva (a „leállítás” parancs használatával). Használata a noteszgéphez mellékelt HP tápegységgel ajánlott, kisebb kapacitású akkumulátortöltővel azonban ne használja. Miután az akkumulátor töltöttségi szintje elérte a

90%-ot, a töltés sebessége visszaáll a normál sebességre. A töltési idő +/-10%-kal eltérhet a megadottól a rendszertűréstől függően. Ez a funkció bizonyos HP Spectre, HP Envy, HP Omen és HP Pavilion számítógépmodelleken érhető el. A termékfunkciók teljes listájáért látogasson el a
http://store.hp.com webhelyre.
 A többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének a javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. A teljesítmény és az órajel-frekvencia az alkalmazások munkaterhelésétől, illetve a hardver- és

szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel számozása, márkajelzése és/vagy elnevezése nem a nagyobb teljesítményt jelzi.

© Copyright 2017. HP Development Company, L.P. 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 jelen 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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TeljesítményTeljesítmény
Operációs rendszerOperációs rendszer
Windows 10 Home 64
ProcesszorProcesszor
Intel® Core™ i3-5005U (2 GHz-es alapfrekvencia, 3 MB gyorsítótár, 2 mag) 
Processzorcsalád: 5. generációs Intel® Core™ i3 processzor 
MemóriaMemória
4 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 4 GB)
Akár 1600 MT/s átviteli sebesség.
AdattárolásAdattárolás
256 GB M.2 SSD
Az optikai meghajtó nem tartozék
Dropbox
Grafikus rendszerGrafikus rendszer
Integrált: Intel® HD Graphics 5500; 
HangeszközökHangeszközök
Dupla hangszóró
KépernyőKépernyő
39,6 cm (15,6 hüvelyk) képátlójú, FHD SVA csillogásmentes, keskeny peremű, WLED-es hátsó
megvilágítású (1920 x 1080)
Display Color GamutDisplay Color Gamut
45% NTSC
Brightness(typical)Brightness(typical)
220 nit
TápellátásTápellátás
45 W-os váltóáramú tápegység;
Akkumulátor típusaAkkumulátor típusa
4 cellás, 41 Wh-s lítiumion;
Felhasználó által cserélhető akkumulátor;
Akkumulátor és áramellátásAkkumulátor és áramellátás
Akár 11 óra és 45 perc ;
Támogatja az akkumulátor gyors feltöltését: 90 perc alatt körülbelül 90%-ra
Maximális akkumulátor-üzemidő videolejátszás eseténMaximális akkumulátor-üzemidő videolejátszás esetén
Akár 9 óra és 30 perc

CsatlakoztathatóságCsatlakoztathatóság
Hálózati csatolóHálózati csatoló
Integrált 10/100/1000 GbE LAN
Vezeték nélküli adatátvitelVezeték nélküli adatátvitel
Kombinált RTL8723DE 802.11b/g/n (1x1) és Bluetooth® 4.2
Miracast-kompatibilis
PortokPortok
2 db 1. generációs USB 3.1 (csak adatátvitel); 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 kombinált
fejhallgató/mikrofon
1 többformátumú SD memóriakártya-olvasó
WebkameraWebkamera
HP webkamera beépített digitális mikrofonnal

KialakításKialakítás
TermékszínTermékszín
Hófehér
Szövött mintázatú textúra

SzoftverSzoftver
HP alkalmazásokHP alkalmazások
HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart
SzoftverSzoftver
Netflix; 1 hónapos próbaidőszak a Microsoft Office 365 új felhasználóinak
Szerviz és támogatásSzerviz és támogatás
McAfee LiveSafe™ 

További információTovábbi információ
CikkszámCikkszám
Termékszám: 8BM95EA #AKC 
UPC/EAN-kód: 194441220582
Energiahatékonysági megfelelésEnergiahatékonysági megfelelés
ENERGY STAR®-tanúsítvány; EPEAT® Silver minősítés
SúlySúly
Tömeg – megjegyzés (metrikus): A tömeg a konfigurációtól függően változik
MéretekMéretek
38 x 25,38 x 2,38 cm; 14.96 x 9.99 x 0.94 in
Méret feljegyzés (metrikus): A méretek a konfigurációtól függően eltérhetnek
JótállásJótállás
3 éves korlátozott jótállás futárszolgálattal az alkatrészekre és a javításra
BillentyűzetBillentyűzet
Teljes méretű, sziget stílusú billentyűzet
Érintőtábla a multi-touch kézmozdulatok támogatásával
Biztonsági felügyeletBiztonsági felügyelet
Kensington MicroSaver® zárnyílás
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