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Presežite svoja pričakovanja po ugodni ceni.

Zagotovite si potrebne funkcije in
pričakovano zanesljivost s tem
dragocenim HP-jevim prenosnim
računalnikom. Uživajte v
nemotenih zanimivih spletnih
klepetih prek zaslona visoke
ločljivosti z izjemno čisto sliko in se
brezskrbno odpravite na pot s tem
računalnikom z vitko obliko in
varnostnimi funkcijami, ki varujejo
vaše podatke.

HP priporoča Windows.

Živahna slika na zaslonu visoke ločljivosti.
Prikažite svoje delo v visoki ločljivosti na zaslonu visoke ločljivosti LED z osvetlitvijo od zadaj in
preprosto opravite več s številnimi vhodnimi priključki.1

Pogon DVD za vnovično zapisovanje.
Glejte filme DVD2 ali ustvarite svoj medij z integriranim optičnim pogonom.

Shranite več.
Z do 1 TB dodatnega prostora za shranjevanje imate lahko več vsega – več glasbe, več videov
in več fotografij.3

HP Connected Music.
Dostopajte do različnih virov glasbe z enega mesta z aplikacijo HP Connected Music. Poslušajte
radijske postaje in oddaje z vsega sveta z aplikacijo TuneIn Radio ter združite glasbeno
knjižnico in vodilne glasbene storitve v eni, edinstveni aplikaciji.4

1 Za ogled slik visoke ločljivosti potrebujete vsebino visoke ločljivosti (HD). 2 Dejanske hitrosti se lahko razlikujejo. Ne kopirajte materiala, zaščitenega z avtorskimi pravicami. Naprodaj posebej ali kot izbirna funkcija. 3 V
nekaterih izdajah operacijskega sistema Windows 8.1 niso na voljo vse funkcije. Če želite uporabljati vse funkcije operacijskega sistema Windows 8.1, boste morda potrebovali posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno
opremo, gonilnike in/ali programsko opremo. Obiščite spletno mesto www.microsoft.com. 4 Razpoložljivost funkcij se razlikuje glede na državo. Za storitve pretakanja je morda potrebna plačljiva naročnina. Morda ni
združljivo z vsemi glasbenimi datotekami. Ni združljivo s skladbami DRM. Potreben je dostop do interneta, ki ni vključen. Izbirne funkcije so naprodaj posebej ali kot dodatki.
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HP priporoča Windows.

Operacijski sistem Windows 8.1 64

Procesor Intel® Pentium® N3540 z grafično kartico Intel HD (2,16 GHz, 2 MB predpomnilnika, 4 jedra)
Družina procesorjev: Procesor Intel® Pentium®

Pomnilnik 4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM (1 × 4 GB)

Shranjevanje 500 GB 5400 obr./min SATA
Box (25 GB brezplačnega prostora za shranjevanje)
Zapisovalnik SuperMulti DVD

Spletna kamera Spletna kamera HP TrueVision HD (na sprednji strani) z vgrajenim digitalnim mikrofonom

Komunikacija Vgrajen vmesnik 10/100BASE-T Ethernet LAN; Kombinirani priključek 802.11b/g/n in Bluetooth® 4.0 s podporo za Miracast

Prikaz Zaslon HD BrightView z diagonalo 39,6 cm (15,6") z osvetlitvijo WLED (1366 × 768)

Video Grafična kartica Intel HD

Zvok Dva zvočnika

Tipkovnica Tipkovnica polne velikosti z ločenimi tipkami in vgrajeno številčnico; Sledilna ploščica s podporo večkratnega dotika

Vrata 1 priključek HDMI; 1 kombinirani vhod za slušalke/izhod za mikrofon; 2 vrat USB 2.0; 1 vrata USB 3.0; 1 priključek RJ-45
1 bralnik medijskih kartic SD v različnih oblikah zapisa

Vrsta baterije 4-celični litij-ionski polimerni akumulator (41 Wh); Akumulator, ki ga lahko zamenja uporabnik

Napajanje Napajalnik AC 45 W

Barva izdelka Kameno srebrna; Oblika prepletenih zglajenih črt

Aplikacije HP HP Connected Music; HP Connected Photo; HP ePrint; HP SimplePass

Programska oprema Adobe® Shockwave® Player; CyberLink Media Suite; Evernote; Foxit PhantomPDF Express za HP; Mahjong; Skype; Pasjansa; TripAdvisor; 7-Zip

Storitve in podpora Najboljše delovanje računalnika s programsko opremo HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant; McAfee LiveSafe™; HP-jeva registracija
za Windows 8; priročnik Prvi koraki s sistemomWindows 8; HP Utility Center; HP Recovery Manager (obnovitvena particija, orodje za ustvarjanje
obnovitvenih kopij za enoto USB/Flash)1

Dodatne informacije Št. dela: K1Q12EA #BED 
Koda UPC/EAN: 888793853467 
Izdelano na Kitajskem

Teža 2,23 kg; Pakirano: 3,09 kg; Teža je odvisna od konfiguracije

Mere 37,8 × 25,9 × 2,53 cm; Pakirano: 50,8 x 30,5 x 7,6 cm; Dimenzije so odvisne od konfiguracije

Ustreznost za električno učinkovitost V skladu s standardom ENERGY STAR®; EPEAT® Silver

Garancija 1-letna omejena na dele, delo ter storitev prevzema in vrnitve

Garancijo izdelka lahko podaljšate do obdobja skupno treh let; za več informacij se obrnite na prodajalca HP.
1 30-dnevna brezplačna preskusna različica programa McAfee LiveSafe (Potrebujete dostop do interneta. Prvih 30 dni je vključenih. Po pretečenem času je zahtevana naročnina na posodobitve v živo.)

Združljivi pripomočki in storitve*
* Ni priloženo.

Revolucionarno
modra žična
miška HP X1200
H6F00AA

HP Value Top
Load 16.1-inch
Case
QB681AA

3-letni prevzem
in vračilo

U1PS3E

Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila. Posebne funkcije se lahko razlikujejo glede na model. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim
izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem
dokumentu. Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Če boste želeli izkoristiti vse funkcije sistema Windows, boste morda
potrebovali nadgradnjo sistema in/ali posebej kupljeno strojno opremo, gonilnike in/ali programsko opremo. Obiščite spletno mesto http://www.microsoft.com. Vse druge
blagovne znamke so last svojih lastnikov.
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