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Biztonságosan és stílusosan végezheti mindennapos feladatait. Legyen szó e-mailek küldéséről,
fényképek megosztásáról, online banki ügyintézésről vagy zenehallgatásról, ez a megbízható noteszgép
nap mint nap megbízhatóan teljesít, immár vékonyabb és könnyebb kialakítással.

A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.

1 Merevlemezek esetében, 1 TB = 1 trillió bájt. A formázás utáni tényleges kapacitás ennél kisebb. A rendszer-helyreállító szoftver a merevlemezen legfeljebb 30 GB területet foglal le.2A szolgáltatások termékenként
eltérőek. Ezen szolgáltatások elérhetősége országonként változik. Előfordulhat, hogy az adatfolyam-továbbítási szolgáltatásokhoz előfizetésre van szükség. Lehet, hogy nem kompatibilis az összes zenefájllal. Nem
kompatibilis a DRM-zeneszámokkal. Internet-hozzáférést igényel, ami nem képezi a termék részét.

Minden elfér rajta.
Ne aggódjon amiatt, hogy elfogy a tárhely: ezen a megbízható
noteszgépen bőven van hely. Akár 1 TB kapacitású (opcionális)
merevlemezt is igényelhet a számítógéphez, amelyen tárolhat fájlokat,
zenét, fényképeket, videókat és bármi mást, amit szeretne.1

Beépített, szórakozási célra fenntartott
meghajtó
Nézhet DVD-filmeket, vagy létrehozhat saját médiafájlokat a beépített
optikai meghajtóval.

Többféleképpen is csatlakozhat.
Könnyedén csatlakoztatható kijelzőkhöz, nyomtatókhoz, eszközökhöz
stb. Több különböző csatlakozója van, így nem kell átalakítókat
magával hurcolnia.

Saját zenéi. Új számok. Tökéletes harmónia.
A HP Connected Music szolgáltatással új módon fedezheti fel a zene
világát. Lejátszási listákat készíthet a saját eszközén tárolt és az online
szolgáltatásokban elérhető dalokból2.
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A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.

Operációs rendszer Windows 8 64

Processzor AMD négymagos A6-5200 APU Radeon HD 8400 grafikus vezérlővel (2 GHz, 2 MB gyorsítótár)
Processzorcsalád: AMD négymagos A Series processzor

Memória 8 GB DDR3L (2 x 4 GB)
Bővítőhelyek száma: 2 DIMM

Adattárolás 1 TB-os, 5400 f/p SATA, SuperMulti DVD±RW kétrétegű támogatással

Hordozható
szórakoztatóeszközök

HP TrueVision HD webkamera

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

Képernyő 39,6 cm-es (15,6 hüvelykes) HD WLED BrightView (1366 x 768)

Megjelenítőeszköz AMD Radeon HD 8670M (1 GB DDR3 dedikált memóriával)

Hang DTS Sound+ 2 hangszóróval

Billentyűzet Teljes méretű, sziget stílusú, számbillentyűzettel, Érintőtábla a multi-touch kézmozdulatok támogatásával

Portok 1 HDMI; 1 fejhallgató; 1 mikrofon; 1 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 RJ45

Áramellátás 90 W-os váltóáramú tápegység, 4 cellás lítiumion

Termékszín Éjfekete alumínium, eloxált ezüst homokfúvott fedőlappal

Szoftver Symantec Norton Internet Security 2013 (60 napos automatikus verziófrissítés); DTS Sound+; HP Connected Music; HP CoolSense; HP ProtectSmart; HP
Connected ePrint; Cyberlink Power DVD; Windows Live Essentials; 7-Zip; Box (25 GB ingyenes felhőalapú tárhely), A számítógép Office 2013 szoftverének
aktiválásához vásárolja meg a Microsoft Office programcsomagot

Szerviz és támogatás A HP Support Assistant révén számítógépe mindig a legjobb formáját nyújtja: www.hp.eu/supportassistant, HP regisztráció Windows 8-hoz; Első lépések
útmutató Windows 8-hoz; HP Utility Center; HP Recovery Manager (helyreállítási partíció, helyreállítási USB/Flash létrehozási eszköz)

További információ Termékszám: F2T49EA #AKC
UPC/EAN-kód: 888182101148
Készült Kínában

Súly 2,28 kg; A tömeg a konfigurációtól függően változik

Méretek 38,56 x 25,8 x 2,26 cm; Csomagolva: 48 x 8 x 34,5 cm; A méretek a konfigurációtól függően eltérhetnek

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® minősítés; EPEAT® Silver

Garancia 1 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartoznak az alkatrészek, a munkavégzés, illetve az el- és visszaszállítás
A termékre vonatkozó garancia összesen akár 3 évre is meghosszabbítható; további információért forduljon HP-viszonteladójához.

Kompatibilis kiegészítők és szolgáltatások*
* Nem tartozék.

HP X5500 vezeték
nélküli egér
H2W15AA

HP 39,6 cm-es (15,6
hüvelykes) Messenger
H5N57AA

3 éves el- és
visszaszállítás
U4819E

A képen látható termék csak illusztráció. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak. 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.

Az egyes szolgáltatások elérhetősége eltérhet a Windows 8 operációs rendszer különböző kiadásaiban. Előfordulhat, hogy a Windows 8 teljes
funkcionalitásának kihasználása érdekében frissítenie kell hardvereit és/vagy új eszközöket kell vásárolnia. További információ:
http://windows.microsoft.com/hu-HU/. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.
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