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Een superdunne, lichte laptop boordevol prestaties en stijl.

Wees creatiever dan ooit met deze
stijlvolle krachtpatser die speciaal voor
jou is gemaakt. Hij is dun genoeg om
overal mee naartoe te nemen en biedt
voldoende power voor een lange
werkdag.

Doe meer
Je doet alles gemakkelijker en sneller dan ooit met een krachtige AMD-processor.[1] Bekijk
video's, bewerk foto's en blijf verbonden met je familie en vrienden met alle kracht die hiervoor
nodig is.

Dun. Slank. Verjnd.
Een fraaie metalen nish geeft deze laptop een aantrekkelijke, elegante uitstraling. Elk detail, van
het verhoogde toetsenbord tot de nieuwe smalle rand, is gericht op comfort en stijl.

Een superkrachtig geluid
Dankzij twee HP speakers, HP Audio Boost en speciale afstemming door de experts van B&O
geniet je van een rijk, authentiek geluid. Geluid dat je raakt.

Pluspunten

Windows 10
Doe geweldige dingen met de vertrouwde Windows-interface – en dan beter. [2]

AMD Ryzen™ 5-processor
Proteer van geweldige notebookprestaties. Een revolutionaire nieuwe architectuur met
uitzonderlijk lange acculevensduur met een unieke multithreaded processor en Vega-grasche
kaart voor intensieve multimediataken. [3]

FHD IPS-display
Geniet van een kristalheldere weergave onder elke hoek. Met brede inkijkhoeken van 178° en een
briljante 1920 x 1080 resolutie ziet je favoriete content er altijd schitterend uit. [4]

Ontspiegeld scherm
Met het ontspiegelde scherm kun je ook in de zon genieten van je favoriete content. Niet-
reecterend en matglanzend betekent minder reectie als je buiten bent.

DDR4 RAM
DDR4 is het RAM van de toekomst, dat is ontworpen om efficiënter en betrouwbaarder te werken
bij hogere snelheden. Dankzij de hogere bandbreedte gaat alles stukken sneller, van multitasking
tot gamen.
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Specicaties

Besturingssysteem Windows 10 Home 64

Productkleur Mineral silver klep, natural silver onderzijde en toetsenbordframe

Processorfamilie AMD Ryzen™ 5-processor

Processor AMD Ryzen™ 5 3500U (2,1 GHz basiskloksnelheid, tot 3,7 GHz boostkloksnelheid, 4 MB L3 cache, 4 cores)[6,7]

Chipset AMD geïntegreerde SoC

Geheugen 16 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 16 GB)

Interne opslag 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD

Productontwerp Gezandstraalde geanodiseerde afwerking

Optische drive Optische drive niet inbegrepen

Video Geïntegreerd

Grasche kaart (geïntegreerd) AMD Radeon™ Vega 8-videokaart

Scherm 15,6-inch (39,6-cm) FHD IPS ontspiegeld WLED-backlit met micro-edge (1920 x 1080)

Schermformaat (diagonaal) 39,6 cm (15,6 inch)

Schermformaat (diagonaal) 15,6 inch

Audiokenmerken B&O, twee luidsprekers, HP Audio Boost

Minimumafmetingen (b x d x h) 36,16 x 24,56 x 1,79 cm
(Afmetingen zijn afhankelijk van de configuratie)

Gewicht 1,85 kg
(Gewicht is afhankelijk van de configuratie)

Toetsenbord Fullsize eilandstijl backlit toetsenbord met numerieke toetsen in Natural Silver

Pointing device HP Imagepad met ondersteuning voor multi-touch bewegingen

Invoerapparaten Accelerometer

Webcam HP Wide Vision HD-camera met twee ingebouwde digitale microfoons

Poorten 1 USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (dataoverdracht, gesignaleerde snelheid van 5 Gbit/s); 2 USB 3.1 Gen 1 Type-A (alleen
dataoverdracht); 1 RJ-45; 1 AC smart-pincode; 1 HDMI; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo

Uitbreidingsslots 1 multi-formaat SD-mediakaartlezer

Afmetingen verpakking (b x d x h) 55,2 x 6,9 x 30,5 cm

Gewicht met verpakking 2,49 kg

Netwerkinterface Geïntegreerd 10/100/1000 GbE LAN

Draadloos Realtek RTL8821CE 802.11b/g/n/ac (1x1) en Bluetooth® 4.2 combo

Type voedingsbron 45 watt Smart-netvoedingsadapter

Type batterij 3-cels, 41-WHr lithium-ion

Levensduur van de batterij Tot 9 uur en 30 minuten[3]

Oplaadtijd batterij Ondersteunt snel opladen van de batterij: circa 50% in 45 minuten[5]

Batterijgewicht 210 g

Energiezuinigheid ENERGY STAR®-gecerticeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd

Beveiligingsbeheer Kensington Security Slot™

Voorgeïnstalleerde software Netix

Bijbehorende software McAfee LiveSafe™

Software – productiviteit en
nanciële toepassingen Testversie van 1 maand voor nieuwe klanten van Microsoft 365[24]

Cloudservice Dropbox[1]

UPC-nummer 195122230654

Garantie 2 jaar beperkte garantie, inclusief 2 jaar op onderdelen, 2 jaar op arbeid en 2 jaar reparatie op lokatie. Voorwaarden
variëren per land. Restricties en uitsluitingen zijn van toepassing.

Garantiedekking en
uitzonderingen

De garantie van het product kan worden verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer informatie: www.hp.com/be/garantie-
uitbreiding, www.hp.com/be/extension-garantie
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Top van aanbevolen displays, accessoires en services

Pavilion beeldschermen
HP Pavilion 32 QHD-display 4WH45AA
HP Pavilion 27 display 3TN79AA

HP Value-schermen
HP 27f 27-inch 4K-display 5ZP65AA

Backpacks
HP Pavilion Tech-backpack 5EF00AA

Muis
HP Bluetooth Travel Mouse 6SP25AA
HP Dual Mode muis 6CR71AA
HP Z3700 zilverkleurige draadloze muis X7Q44AA

Toetsenbord- en muiskits
HP Pavilion draadloos toetsenbord en muis 800 (zwart) 4CE99AA
HP Pavilion-toetsenbord en -muis 200 9DF28AA

Toetsenbord
HP Pavilion draadloos toetsenbord 600 zwart 4CE98AA

Netadapters
HP 90-watt smart netadapter W5D55AA
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Messaging, voetnoten

[1] Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. De
prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en de hardware- en softwareconguraties.

[2] Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software en/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.

[3] 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 softwareconguraties. De nummering van AMD zegt niets over de
kloksnelheid.

[4] Full high-denition (FHD) content is vereist voor de weergave van FHD-beelden.

Technische specicaties, voetnoten

[1] Nieuwe Dropbox-gebruikers komen in aanmerking voor 25 GB gratis opslagruimte op Dropbox gedurende 12 maanden vanaf de registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de
gebruiksvoorwaarden, inclusief annuleringsvoorwaarden, op de website https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Een internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen.

[3] De levensduur van de Windows 10 MobileMark 14-batterij varieert en is afhankelijk van diverse factoren, zoals het model, de conguratie, geladen applicaties, kenmerken, gebruik,
draadloze functionaliteit en de voedingsbeheerinstellingen. 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/.

[5] Laadt de accu binnen 45 minuten op tot 50% als het systeem uitstaat (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. Zodra de accu voor 50% is opgeladen, gaat het opladen door op normale snelheid. De oplaadtijd kan ongeveer 10% afwijken,
afhankelijk van de tolerantie van het systeem. Beschikbaar op bepaalde HP producten. 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 softwareapplicaties zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze
technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en de hardware- en softwareconguraties. De nummering van AMD verwijst niet naar de
kloksnelheid.

[7] De prestaties van Max Boost-klokfrequentie zijn afhankelijk van de hardware, de software en de systeemconguratie.

[24] Moet binnen 180 dagen na activering van Windows geactiveerd worden.

© Copyright 2019 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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