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Doemeer in een dag

Voer alle dagelijkse taken uit op een voordelige
laptop met alle functionaliteit die je nodig hebt. De
kracht die je nodig hebt en de zekerheid van een
betrouwbare naam als HP.

Betrouwbare prestaties
Met de nieuwste AMD-processors1 en veel schijfruimte of SSD op bepaalde modellen kun je werken,
gamen, multitasken en meer opslaan. Kies kracht en opslagruimte waarop je kunt vertrouwen.

Briljant scherm
Op het heldere HD-scherm2 zie je foto's, video's en webpagina's tot in het kleinste detail. Op bepaalde
modellen met Full HD3 geniet je nog meer van de schermweergave.

Meetbare kwaliteit
Het leven is soms onvoorspelbaar, maar je HP laptop niet. Hij presteert altijd uitstekend, van
spoedprojecten tot een spontane filmavond, omdat hij meer dan 200 tests heeft doorstaan.4

HP Lounge - je favoriete artiesten, altijd dichtbij.
Met onbeperkte toegang tot muziek en exclusief materiaal voor klanten van HP hoef je niet zelf te zoeken,
alles komt naar je toe.17

1 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. De performance varieert, afhankelijk
van je hardware- en softwareconfiguratie. 2 High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van high-definition beelden. 3 Full high-definition (FHD) content is vereist voor de weergave van full high-definition
beelden. 4 De testresultaten van het HP Total Test Process vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testcondities. Een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack biedt dekking tegen
schade onder de HP Total Test Proces-testcondities en schade door ongelukken. 17 Gratis 12 maanden onbeperkt toegang tot het Universal Music portfolio voor klanten van HP. Internettoegang is vereist.
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Besturingssysteem Windows 10 Home 64

Software – productiviteit Testversie voor 1 maand voor nieuwe Microsoft® Office 365-klanten

Processor AMD quad-core A10-9600P APU (2,4 GHz, tot 3,3 GHz, 2 MB cache)
Processorfamilie: AMD quad-core A serie-processor

Geheugen 8 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 4 GB); Overdrachtssnelheden tot 2133 MT/sec

Gegevensopslag 1-TB 5400-rpm SATA SSHD; Flash-cache: 8 GB; De flashcachemodule versnelt de respons van het systeem, maar kan niet gebruikt worden als
extra opslagcapaciteit. Hij is niet te verwijderen door of toegankelijk voor de gebruiker.
Dropbox1
SuperMulti dvd-brander

Webcam HP TrueVision HD-camera met geïntegreerde digitale microfoon

Communicatie Geïntegreerd 10/100Base-T Ethernet LAN; 802.11b/g/n (1 x 1) en Bluetooth® 4.0 combo (Miracast-ondersteuning)

Gebruiksgemak Oog voor Kensington MicroSaver-slot; Wachtwoord bij opstarten; Geschikt voor veiligheidssloten van andere fabrikanten; Ondersteuning voor
Trusted Platform Module (TPM)

Scherm 43,9-cm (17,3-inch) diagonaal FHD IPS UWVA ontspiegeld WLED-backlit (1920 x 1080)

Video AMD Radeon™ R5 Graphics

Geluid DTS Studio Sound™; Twee luidsprekers

Toetsenbord Standaard eiland-stijl, met geïntegreerde numerieke toetsen; TouchPad met multi-touch bewegingsondersteuning

Poorten 1 HDMI; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 2 USB 2.0; 1 USB 3.0; 1 RJ-45
1 multi-formaat SD-mediakaartlezer

Type batterij 4-cels, 41-WHr lithium-ion; Door de gebruiker te vervangen batterij

Beoogde batterijlevensduur Geschatte batterijlevensduur tot 5 uur en 45 minuten3

Voeding 45-Watt netvoedingsadapter

Productkleur Turbozilver; Gekruiste penseelstrekenmotief, ruitpatroon

HP apps HP Lounge

Software CyberLink PowerDirector; Netflix

Service en support McAfee LiveSafe™2

Extra informatie P/N: X5Y46EA #UUG
UPC/EAN code: 190780063385

Gewicht 2,75 kg; Gewicht is afhankelijk van de configuratie

Afmetingen 41,7 x 27,9 x 2,49 cm; Afmetingen zijn afhankelijk van de configuratie

Zuinig energieverbruik ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd

Garantie 2 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice
De garantie van het product kan worden verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer informatie: www.hp.com/be/garantie-uitbreiding,
www.hp.com/be/extension-garantie

1 25 GB gratis online opslag gedurende 12 maanden vanaf de registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden, inclusief annuleringsvoorwaarden, op de website www.dropbox.com. Een
internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen. 2 McAfee LiveSafe 30 dagen gratis op proef (internettoegang is vereist. Eerste 30 dagen inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.) 3
Geschatte batterijlevensduur in Windows 10 is gebaseerd op Windows 10 / MobileMark® 2014 benchmark. De batterijlevensduur varieert en is afhankelijk van diverse factoren, zoals het model, de configuratie, geladen
applicaties, kenmerken, het gebruik, draadloze toepassing en de voedingsbeheerinstellingen. De maximumcapaciteit van de batterij neemt in de loop van de tijd en door herhaaldelijk gebruik af. Kijk op www.bapco.com
voor meer informatie.

Compatibele accessoires en services*
* Niet inbegrepen.
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Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of
elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of
redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document. Microsoft, Windows en het Windows logo zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Bluetooth is een handelsmerk
van de houder, dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Intel en Core zijn handelsmerken van Intel Corporation in de V.S. en andere landen. ENERGY STAR is een geregistreerd
merk van de Amerikaanse overheid. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen. Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows.
Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10 wordt
automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com.
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