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Kiváló teljesítmény és hosszú akkumulátor-üzemidő a mindennapi
feladatok elvégzéséhez

A hosszú ideig tartó használatra tervezett HP 39,6 cm-es (15,6 hüvelykes) laptop hosszú akkumulátor-üzemidejének
köszönhetően egész nap kapcsolatban maradhat, szórakozhat, vagy hatékonyan dolgozhat. Gyorsan elvégezheti
feladatait, vagy hátradőlhet és kikapcsolódhat a legújabb processzorok és a részletgazdag HD  vagy FHD  kijelző révén.
Hatékony működés, egész nap.

Gyors válaszidő és megbízható
teljesítmény
Ezzel a laptoppal böngészhet,
streamelhet  és számos más
feladatot végezhet el az Intel
processzornak  és a grafikus
opcióknak köszönhetően. Az alapos
minőségtesztelés pedig biztosítja,
hogy hosszú ideig ne kelljen
megszakítania munkáját.

Karcsú. Stílusos. Hordozható.
Vékony, stílusos kialakításának köszönhetően
bárhová könnyedén magával viheti ezt az
impozáns laptopot. A gyönyörű, szálcsiszolt
billentyűzetnek és a színben illeszkedő
csuklóelemnek köszönhetően az intelligens
kialakítású HP 39,6 cm-es (15,6 hüvelykes) laptop
megjelenése ugyanolyan látványos, mint a
teljesítménye.

Folyamatos munka és szórakozás
Folyamatosan kapcsolatban maradhat, és élvezheti a
szórakoztató funkciókat akár 13,15 órán át  a hosszú
üzemidejű HP gyorsan tölthető akkumulátorral,
valamint az egyes típusokon elérhető részletgazdag
HD  vagy FHD  kijelzővel és HD kamerával.  Ráadásul
könnyedén tárolhatja kedvenc zenéit, filmjeit vagy
képeit a bőséges tárhelynek köszönhetően.

 High-definition (HD) content required to view HD images.
 Full high-definition (FHD) content required to view FHD images.
 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.
 Internetszolgáltatást igényel, ami nem tartozék.
 A Windows 10/MM14 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: https://bapco.com/products/mobilemark-2014/.
 A szolgáltatásokhoz külön szoftverre vagy külső gyártótól származó alkalmazásokra lehet szükség az ismertetett funkciók biztosításához.
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Szolgáltatások

A Full HD képminőséghez Full HD felbontású tartalom szükséges.
 Az akkumulátort 50 percen belül feltölti 45%-ra, ha a rendszer ki van kapcsolva (a „leállítás” parancs használatával). Használata a laptophoz mellékelt HP tápegységgel ajánlott, kisebb kapacitású akkumulátortöltővel

azonban ne használja. Miután az akkumulátor töltöttségi szintje elérte az 50%-ot, a töltés visszaáll a normál sebességre. A töltési idő a rendszertűréstől függően +/-10%-kal eltérhet a megadottaktól. Ez a funkció
bizonyos HP Spectre 2-in-1 és HP x2 számítógépmodelleken érhető el. A termékfunkciók teljes listájáért látogasson el a http://store.hp.com webhelyre.

 A tényleges sebesség eltérő lehet. A szerzői jog által védett anyagok másolása tilos.
 Az adatátviteli sebesség eltérő lehet. Minden működési adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adat; a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.
 Az USB Type-C™ és az USB-C™ az USB Implementers Forum védjegye.

Full 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 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.

DDR4 RAM opciók
A hatékonyabb és nagyobb sebesség mellett is megbízhatóbb működésre
tervezett DDR4 a jövő RAM-ja. A nagyobb sávszélesség mindenhez nagyobb
teljesítményt biztosít, legyen szó a párhuzamos feladatvégzésről vagy a
játékokról.

HP gyorstöltő
Amikor a laptop töltöttségi szintje lecsökken, nincs idő órákig várni a töltésre.
Ha lemeríti az eszközt, körülbelül 45 perc alatt feltöltheti 0%-ról 50%-ra.

Újraírható DVD-meghajtó
Az integrált optikai meghajtó segítségével DVD-kre írhat, és megtekintheti a
tartalmukat.

USB-C™
Egyetlen USB-C™ porttal biztosíthatja az eszköz tápellátását, akár 5 Gb/s
sebességgel továbbíthat adatot, vagy külső kijelzőt csatlakoztathat.
Ráadásul a port megfordítható, így a csatlakozókat akár fejjel lefelé is
csatlakoztathatja.

SD- és microSD-kártya-olvasó
Egyszerűen helyezzen be egy SD- vagy egy microSD-kártyát, és az eszköz
tárhelyét kiegészítve további filmeket, fotókat és zenéket tárolhat, vagy
könnyen hozzáférhet a már a kártyán tárolt tartalmakhoz.

Hangolt sztereó hangszóró
A HP a szigorú tesztek és a finomítások révén minden noteszgépen
egyedileg hangolja a két hangszóró beállítását a kivételes sztereó minőség
érdekében.

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

Ajánlott kiegészítők
* Nem tartozék.

HP Z3700 fekete
vezeték nélküli egér
V0L79AA

HP Active 39,62 cm-es
(15,6 hüvelykes)
hátizsák
(fekete/mentazöld)
1LU22AA

HP H2800 sztereó
mikrofonos fejhallgató
(fekete és selymes
arany)
2AP94AA

Jótállási szolgáltatások*

3 éves el- és visszaszállítás
U1PS3E

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 50 percen belül feltölti 45%-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

az 50%-ot, a töltés visszaáll a normál sebességre. A töltési idő a rendszertűréstől függően +/-10%-kal eltérhet a megadottaktól. Ez a funkció bizonyos HP Envy, HP Omen és HP Pavilion modelleken érhető el. A termékfunkciók teljes listájáért látogasson el a http://store.hp.com webhelyre.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. 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.
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Teljesítmény
Operációs rendszer
FreeDOS 2.0
Processzor
Intel® Core™ i3-7020U (2,3 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag) 
Processzorcsalád: 7. generációs Intel® Core™ i3 processzor
Memória
8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB)
Akár 2133 MT/s átviteli sebesség.
Adattárolás
1 TB-os, 5400 f/p SATA
128 GB M.2 SSD
DVD-író
Grafikus rendszer
Integrált: Intel® HD Graphics 620; 
Hangeszközök
Dupla hangszóró
Képernyő
39,6 cm (15,6 hüvelyk) képátlójú, FHD SVA csillogásmentes, WLED-es hátsó megvilágítású
(1920 x 1080)
Tápellátás
45 W-os váltóáramú tápegység;
Akkumulátor típusa
3 cellás, 41 Wh-s lítiumion;
Támogatja az akkumulátor gyors feltöltését: 50 perc alatt körülbelül 45%-ra 
Tervezett akkumulátor-üzemidő
Akár 13 óra 15 perc becsült akkumulátor-üzemidő
Maximális akkumulátor-üzemidő videolejátszás esetén
Akár 11 óra 15 perc

Csatlakoztathatóság
Hálózati csatoló
Integrált 10/100/1000 GbE LAN
Vezeték nélküli adatátvitel
Realtek RTL8821CE kombinált 802.11b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® és Bluetooth® 4.2
MU-MIMO támogatás; Miracast-kompatibilis
Portok
2 db 1. generációs USB 3.1 (csak adatátvitel); 1 USB 2.0; 1 HDMI 1.4b; 1 RJ-45; 1 kombinált
fejhallgató/mikrofon ;
1 többformátumú SD memóriakártya-olvasó
Webkamera
HP TrueVision HD kamera beépített digitális mikrofonnal

Kialakítás
Termékszín
Hófehér
Maglia-hálós mintázat, függőlegesen csiszolt felületű kialakítással

További információ
Cikkszám
Termékszám: 4TU50EA #AKC 
UPC/EAN-kód: 193015229402
Súly
2,04 kg; Csomagolva: 3,1 kg
Méretek
37,6 x 24,6 x 2,25 cm; Csomagolva: 6,9 x 30,5 x 52 cm
Jótállás
1 éves korlátozott jótállás az alkatrészekre és a javításra futárszolgálattal ; A termékre
vonatkozó garancia összesen akár 3 évre is meghosszabbítható; további információért
forduljon HP-viszonteladójához.
Mellékelt tartozékok
Billentyűzet
Teljes méretű, sziget stílusú, háttérvilágítással ellátott billentyűzet numerikus billentyűzettel
Érintőtábla a multi-touch kézmozdulatok támogatásával
Biztonsági felügyelet
Kensington MiniSaver™ biztonságizár-támogatás
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