
HP Pavilion Sleekbook 15-b000sh

Több látvány és több eredmény a hétköznapokban. A HP Pavilion Sleekbook 15 a hétköznapok igényeihez
illeszkedik. Olvasson e-maileket vagy egyenlítse ki számláit. A nagyobb kijelző és a numerikus billentyűzet
megkönnyíti számlák kifizetését, így több eredmény érhető el, saját kezűleg.
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1 Egyes típusok esetén;2 Az adatfolyamok lejátszása az első regisztráció után 90 napig ingyenes. Nemmindenhol érhető el.

Modern anyagok és tetszetős formatervek.
A mobilitás a hétköznapi életünk része. A kecses kialakítású HP
Pavilion Sleekbook 15 tökéletes teljesítményt biztosít a hétköznapi
élethez.
Az elegáns rubinvörös és ragyogó fekete színlehetőségek mindenütt
erre a noteszgépre vonzzák a figyelmet.

Többel többre megy.
Automatikus légkondicionálás a noteszgép számára. A HP CoolSense
technológia a hőmérsékletét a használat és a körülmények szerint
állítja be. A gép nem hevül fel. Ön kényelmesen dolgozhat.
A HP ProtectSmart megoldás megóvja a noteszgép adatait a véletlen
ütődések és horzsolások veszélyeitől, így Ön a fontos dolgokra
összpontosíthat. Érzékeli a mozgást és előre tervez, így egy egyszerű
elejtés esetén nem kell búcsút mondania az egész digitális életének1.

A HP termékekhez kiváló támogatás is jár.
A HP Support Assistant interaktív megoldást biztosít Önnek, hogy
számítógépe teljesítményét mindig a legmagasabb szinten tarthassa.
Az optimális indulás érdekében az előtelepített szoftverekhez 90
napos segítséget is biztosítunk.

A vásárló megkapja az Universal Music
Package csomagot.
A beágyazott szoftverrel a vásárlók „pénzzel nemmegvehető”
élményt és VIP koncertjegyeket nyerhetnek, emellett ingyenesen,

korlátozás nélkül hozzáférhetnek a Universal Music Catalogue
katalógusból adatfolyamként elérhető zenékhez2.
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Operációs rendszer FreeDOS

Processzor Intel® Core™ i3-3217U
1,8 GHz
3 MB L3 gyorsítótár

Lapkakészlet Intel HM77 Express

Memória 4 GB DDR3 (1 x 4 GB)
Bővítőhelyek száma: 2 DIMM
8 GB DDR3 memóriára bővíthető

Adattárolás 500 GB SATA (5400 f/p), &#x00;

Hordozható
szórakoztatóeszközök

HP TrueVision HD webkamera beépített digitális mikrofonnal

Adatátvitel Beépített 10/100 BASE-T Ethernet LAN, 802.11b/g/n; Bluetooth
Digitális médiakártya-olvasó

Képernyő 39,6 cm-es (15,6"-es) HD BrightView LED-es háttér-világítású kijelző (1366 x 768)

Megjelenítőeszköz Intel HD Graphics 4000

Hang Altec Lansing hangszórók Dolby Advanced Audio hangrendszerrel

Billentyűzet Teljes méretű textúrázott, különálló billentyűket tartalmazó billentyűzet számbillentyűzettel, Érintőtábla többérintős kézmozdulat-támogatással és
be-/kikapcsoló gombbal

Portok 1 HDMI; 1 kombinált fejhallgató-kimenet/mikrofonbemenet; 1 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 RJ45

Áramellátás 65 W-os hálózati adapter, 4 cellás lítiumion

Termékszín Szikrázó fekete

Szoftver &#x00;, &#x00;

Szerviz és támogatás &#x00;, &#x00;

További információ Termékszám: C0W66EA #AKC
UPC/EAN-kód: 887111672940

Súly 2,1 kg, ; A súly a konfigurációtól függ

Méretek 38,57 x 25,9 x 2,1 cm, Csomagolás módja: 56 x 8 x 34,5 cm; A méretek konfigurációnként változnak

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® minősítés; EPEAT® Silver

Garancia 1 év korlátozott hardver, felvétel és visszaszállítás, alkatrész és munka
A termékre vonatkozó garancia összesen akár 3 évre is meghosszabbítható; további információért forduljon HP-viszonteladójához.

Kompatibilis kiegészítők*
* Nem tartozék.

A HP Authentic
felültöltős hordtáska –
40,6 cm-es (16”-es)
H3C48AA

HP X6000 vezeték
nélküli egér
H2L62AA

A képen látható termék csak illusztráció. © 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A jelen dokumentumban lévő információk
értesítés nélkül változhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és
szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP
nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért.
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