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Betrouwbare prestaties. Schitterend design. Doe meer.

Lever de hele dag topprestaties met een stijlvolle laptop waarmee je verbonden blijft en de dagelijkse taken moeiteloos
uitvoert. Dankzij een betrouwbare werking en een lange batterijlevensduur1 kun je gemakkelijk surfen, streamen en
contact houden met vrienden en familie.

De pc om op te vertrouwen
Met de nieuwste Intel-processors2

ben je zeker van de betrouwbare
prestaties die nodig zijn om te werken
en spelen. Deze duurzame laptop is
ontworpen ommoeiteloos te doen
wat jij wilt.

Houd contact met wat belangrijk is
Geniet van entertainment en houd
contact met vrienden en familie op
een rijk HD-scherm of op bepaalde
modellen met een FHD-scherm en
HD-camera3. Sla gemakkelijk je
favoriete muziek, films en foto's op
om er altijd van te genieten.

Met zorg ontworpen. Van binnen
en van buiten.
Deze van binnen en van buiten
schitterend ontworpen 14-inch
(35,6-cm) HP laptop sluit perfect aan
bij jouw lifestyle. Speelse patronen,
unieke texturen en een verchroomd
scharnier (op bepaalde modellen)
geven je leven meer kleur.

1 De batterijlevensduur varieert en is afhankelijk van diverse factoren, zoals het model, de configuratie, geladen applicaties, kenmerken, gebruik, draadloze functionaliteit en de energiebeheerinstellingen. De
maximumcapaciteit van de batterij neemt in de loop van de tijd en door herhaaldelijk gebruik af. Kijk voor meer informatie op https://bapco.com/products/mobilemark-2014/. 2 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties
van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de
applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel zegt niets over het prestatieniveau. 3 Om de beschreven kenmerken te gebruiken is mogelijk software of een andere applicatie van
derden vereist.
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Specificaties

Prestaties
Besturingssysteem
Windows 10 Home 64
Processor
Intel® Pentium® N3710 (1,6 GHz basisfrequentie, tot 2,56 GHz burstfrequentie, 2 MB
cache, 4 cores)6,7
Processorfamilie: Intel® Pentium® Processor
Geheugen
4 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 4 GB)
Gegevensopslag
64-GB eMMC
Dropbox1

Video
Geïntegreerd Intel® HD Graphics 405
Audio
Twee luidsprekers
Scherm
14-inch (35,6-cm) HD SVA ontspiegeld WLED-backlit (1366 x 768)
Voeding
45-Watt netvoedingsadapter
Type batterij
3-cels, 41-WHr lithium-ion
Ondersteunt snel opladen van de batterij: circa 90% in 90 minuten5

Beoogde batterijlevensduur
Geschatte batterijlevensduur tot 11 uur en 30 minuten3

Maximum batterijlevensduur bij afspelen van video
Tot 9 uur en 15 minuten3

_

Interfacemogelijkheden
Netwerkinterface
Geïntegreerd 10/100/1000 GbE LAN
Draadloze connectiviteit
802.11b/g/n (1x1) Wi-Fi® en Bluetooth® 4.2 combo (Miracast-ondersteuning)
Poorten
1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (dataoverdracht tot 5 Gb/sec); 2 USB 3.1 Gen 1 (alleen
dataoverdracht); 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo
1 multi-formaat SD-mediakaartlezer
Webcam
HP TrueVision HD-camera met twee ingebouwde digitale microfoons

Ontwerp
Productkleur
Sneeuwwit; 3D weefselstructuurpatroon
_

Software
HP apps
HP audioschakelaar; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Sure Connect
Software
Netflix; Testversie voor 1 maand voor nieuwe Microsoft® Office 365-klanten
Service en support
McAfee LiveSafe™ 2

_

Extra informatie
Bestelnr.
P/N: 2GQ78EA #ABH
UPC/EAN code: 191628536474
Zuinig energieverbruik
ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd
Gewicht
1,55 kg
Afmetingen
33,6 x 23,9 x 1,99 cm
Garantie
1 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice; De garantie van het product kan
worden verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer informatie:
www.hp.nl/garantie-uitbreiding
Toetsenbord
Standaard eiland-stijl toetsenbord
HP Imagepad met ondersteuning voor multi-touch bewegingen
Beveiligingsbeheer
Oog voor Kensington MicroSaver®-slot

Compatibele accessoires*

* Niet inbegrepen.

Garantieservices*

3 jaar haal- en
brengservice
U1PS3E

1 25 GB gratis online opslag gedurende een jaar 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.5 Laadt de batterij binnen 90 minuten op tot 90% als het systeem uit is (met de opdracht 'Afsluiten'). Aanbevolen voor gebruik met de HP adapter die bij de notebook wordt meegeleverd, niet aanbevolen voor een lader met kleinere capaciteit. Nadat de batterij tot 90% is opgeladen,
gaat het opladen door op normale snelheid. Oplaadtijd kan ongeveer 10% afwijken, afhankelijk van de tolerantie van het systeem. Beschikbaar bij bepaalde HP Spectre, HP ENVY, HP Omen en HP Pavilion pc-modellen. Kijk op http://store.hp.com voor een compleet overzicht van
productkenmerken.6 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de
applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel zegt niets over het prestatieniveau. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, het Intel logo en het Intel Inside logo zijn handelsmerken van Intel Corporation in de V.S. en andere landen.7 De prestaties van Intel®
Turbo Boost zijn afhankelijk van de hardware, de software en de systeemconfiguratie. Kijk voor meer informatie op http://www.intel.com/technology/turboboost/.

© Copyright 2017 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 worden meegeleverd. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten of weglatingen in dit document. 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. 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.
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