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Надеждна работа. Красив дизайн. Правете повече.

Надеждно оборудване за целия ден с този стилен лаптоп, благодарение на който сте свързани непрекъснато и
изпълнявате с лекота рутинните си задачи. Надеждна ефективност и дълготрайна батерия1—лесно сърфирате,
публикувате и поддържате връзка по най-важните Ви теми.

Компютър, на който можете да
разчитате
С най-новите процесори на AMD2

получавате гаранция за надеждна
ефективност при работа и
забавление. Радвайте се на лаптоп
с дълготрайна издръжливост,
който е готов да прави с лекота
всичко, каквото пожелаете.

Винаги близо до важните неща
Осигурете си забавления и останете
свързани със семейство и приятели
благодарение на качествения
дисплей с HD резолюция или FHD
на определени модели и HD3

камерата на определени модели.
Съхранението на любимата музика,
филми и снимки е по-лесно от
всякога, за да им се наслаждавате
при всеки удобен случай.

Интелигентен дизайн. Отвътре и
отвън.
С красив дизайн отвън и отвътре,
този лаптоп HP с дисплей с
диагонал 39,6 см (15,6 инча) е
идеален за Вашия начин на живот.
Закачливи акценти, уникални
текстури и хромирани панти (при
избрани модели) за малко повече
свежест в ежедневието Ви.

1 Животът на батерията е различен в зависимост от редица фактори, в това число модела на продукта, конфигурацията, заредените приложения, функциите, употребата, безжичната функционалност и
настройките за управление на захранването. Максималният капацитет на батерията ще намалява с времето и използването. За подробности вижте https://bapco.com/products/mobilemark-2014/. 2 Multi-Core е
технология, разработена да подобри работата на определени софтуерни продукти. Не всички клиенти или софтуерни приложения могат непременно да се възползват от тази технология.
Производителността и тактовата честота зависят от работното натоварване на приложението и от хардуерните и софтуерните Ви конфигурации. Номерирането на AMD не е мярка за тактовата честота. 3
Функциите могат да изискват софтуер или други приложения на трети страни, за да се постигне описаната функционалност.
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Изпълнение
Операционна система
FreeDOS 2.0
Процесор
AMD двуядрен A6-9220 APU (2,5 GHz основна честота, до 2,9 GHz, 1 MB кеш)6,7
Клас на процесора: Процесор AMD двуядрен, серия А
Памет
4 GB DDR4-1866 SDRAM (1 x 4 GB)
Съхраняване
500 GB 5400 rpm SATA
DVD записващо
Графика
Вградени Графична карта AMD Radeon™ R4
Аудио
Двойни високоговорители
Дисплей
39,6 см (15,6 инча) диагонал, HD SVA с BrightView WLED подсветка (1366 x 768)
Захранване
45 W, захранващ адаптер за променлив ток
Тип на батерията
4-клетъчна, 41 Wh литиево-йонна батерия
Батерия, която може да се сменя от потребителя
Поддържа бързо зареждане на батерията: приблизително 90% в рамките на 90
минути5

Целеви живот на батерията
До 11 часа живот на батерията3

Възпроизвеждане на видео за максималния живот на батерията
До 7 часа и 30 минути3

_

Свързване
Мрежов интерфейс
Вградена 10/100/1000 GbE LAN
Безжични връзки
Комбинация от 802.11b/g/n (1x1) Wi-Fi® и Bluetooth® 4.0 (съвместим с Miracast)
Портове
2 USB 3.1 първо поколение (само за трансфер на данни); 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1
RJ-45; 1 комбиниран изход за слушалки/микрофон
1 многоформатен четец на SD карти
Уеб камера
HP TrueVision HD камера с вграден цифров микрофон

Разработване
Цвят на продукта
Снежно бяло; Плетен десен
_

Софтуер
_

Допълнителна информация
Номер на част
№ на продукт: 1WP70EA #AKS
UPC/EAN код: 191628606474
Тегло
2,1 кг
Размери
38 x 25,38 x 2,38 см
Гаранция
1-годишна ограничена гаранция за части, труд и ремонт при донасяне в сервизен
център; Можете да разширите гаранционното покритие на продукта си общо до
3 години; За повече информация се свържете с местния търговски представител
на HP.
Клавиатура
Пълноразмерна клавиатура, островен тип, с вграден цифров блок
TouchPad с поддръжка на multi-touch жестове
Управление на защитата
Слот за заключване Kensington MicroSaver®

Съвместими аксесоари*

* Не е включено.

Гаранционни услуги*

3-годишна
гаранция с
връщане в склад
U1PS9E

3 Приблизителният живот на батерията под Windows 10 съгласно сравнителния анализ на Windows 10 / MobileMark® от 2014 г. Животът на батерията ще бъде различен в зависимост от редица фактори, в това число модела на продукта, конфигурацията, заредените
приложения, функциите, употребата, безжичната функционалност и настройките за управление на захранването. Максималният капацитет на батерията ще намалява с времето и използването. За допълнителна информация вижте www.bapco.com.5 Зарежда батерията до
90% в рамките на 90 минути, когато системата е изключена (чрез командата за „изключване“). Препоръчва се за използване с HP адаптера, предоставен с преносимия компютър, не се препоръчва зарядно устройство с по-малък капацитет. След като батерията достигне 90%
капацитет, скоростта на зареждане ще се върне към нормалната. Времето за зареждане може да варира с +/-10% в зависимост от толерансите на системата. Предлага се за избрани модели компютри HP Spectre, HP Envy, HP Omen и HP Pavilion. Вижте http://store.hp.com за
пълен списък с функциите на продуктите.6 Multi-Core е технология, разработена да подобри работата на определени софтуерни продукти. Не всички клиенти или софтуерни приложения могат непременно да се възползват от тази технология. Производителността и тактовата
честота зависят от работното натоварване на приложението и от хардуерните и софтуерните ви конфигурации. Номерирането на AMD не е мярка за тактовата честота. AMD и Radeon са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc.7 Ефективността на технологията Burst
frequency зависи от хардуера, софтуера и общата системна конфигурация.
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