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Надминете очакванията си, а не бюджета.

Вземете функциите, от които се
нуждаете, и гъвкавостта, която
очаквате, с този зареден с
ценности преносим компютър
HP. Насладете се на богат,
плавен чат в уеб пространството
с изумителния HD дисплей и го
вземете лесно с Вас на път с
тънкия дизайн, комбиниран с
функции за защита, за да
предпазите данните си.

Ярък HD дисплей.
Направете презентация на работата си с висока разделителна способност на фоново
осветения HD LED дисплей и получете свободата да свършите повече неща,
благодарение на разнообразието от входни връзки.1

DVD диск за презапис.
Гледайте филми от DVD2 с помощта на интегрирания оптичен диск или запишете свои
собствени мултимедийни файлове.

1 Съдържание с висока разделителна способност (HD) е необходимо за преглед на изображения с висока разделителна способност. 2 Действителната скорост може да е различна. Не копирайте материали
със защита на авторските права. Продава се отделно или като функция по избор.
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Операционна система FreeDOS

Процесор Intel® Pentium® N3540 с графична карта Intel HD (2,16 GHz, 2 MB кеш, 4 ядра)
Клас на процесора: Процесор Intel® Pentium®

Памет 8 GB 1333 MHz DDR3L SDRAM (1 x 8 GB)

Съхраняване 1 TB 5400 rpm SATA
SuperMulti DVD записващо устройство

Уеб камера Уеб камера HP TrueVision HD (предно разположена) с вграден цифров микрофон

Комуникация Вградена 10/100BASE-T Ethernet LAN; Комбинация от 802.11b/g/n (1x1) и Bluetooth® 4.0 (съвместим с Miracast)

Дисплей 39,6 см (15,6 инча) диагонал, HD BrightView с WLED подсветка (1366 x 768)

Видео Intel HD Graphics

Звук Двойни високоговорители

Клавиатура Пълноразмерна клавиатура от „островен тип“ с вградена цифрова клавиатура; TouchPad с поддръжка на multi-touch жестове

Портове 1 HDMI; 1 комбиниран изход за слушалки/микрофон; 2 USB 2.0; 1 USB 3.0; 1 RJ-45
1 многоформатен четец на SD карти

Тип на батерията 4-клетъчна, 41 Wh литиево-йонна полимерна батерия; Батерия, която може да се сменя от потребителя

Захранване 45 W, захранващ адаптер за променлив ток

Цвят на продукта Перлено бял

Допълнителна информация № на продукт: L5Z41EA #AKS 
UPC/EAN код: 889296268208 
Произведено в Китай

Тегло 2,23 кг; Опакован: 3,09 кг; Теглото е различно в зависимост от конфигурацията

Размери 37,8 x 25,9 x 2,53 см; Опакован: 50,8 x 30,5 x 7,6 см; Размерите са различни в зависимост от конфигурацията

Гаранция 1-годишна ограничена гаранция за части, труд и ремонт 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.

Съвместими аксесоари и услуги*
* Не е включено.

Кабелна мишка
HP X1200 в цвят
революционно
синьо
H6F00AA

Чанта HP Value
Top Load Case –
40,9 cm (16,1")
QB681AA

3-годишна
гаранция с
връщане в
склад
U1PS9E

Продуктът може да се различава от показаните изображения. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информацията в настоящия документ може да
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