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Werk de hele dag door

Blijf verbonden met wat voor jou
belangrijk is met een lange batterijduur
en smalle randen. De HP 15 Laptop is
ontwikkeld voor iedereen die overal
productief wil blijven en optimaal van
entertainment wil genieten en levert
betrouwbare prestaties met een groot
display, waardoor je probleemloos kunt
streamen, internetten en werken.

Meer scherm, minder gewicht
Dun, licht, en ontworpen om te reizen. Je foto's, video's en projecten komen beter tot hun recht
op een scherm met randen van slechts 6,5 mm.

Betrouwbare prestaties
Kom je drukste dagen goed door met de prestaties van een betrouwbare processor. Sla meer leuke
dingen op met een overvloed aan opslagruimte voor al je foto's, video's en documenten.

Langer en sneller genieten
Dankzij de lange batterijduur en de HP Fast Charge-technologie kun je met deze laptop de hele
dag werken, series kijken en online zijn. Geïntegreerd, nauwkeurig touchpad met multi-touch-
ondersteuning voor een betere navigatie en een hogere productiviteit.

Pluspunten

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

AMD Ryzen™ 3-processor
Deze nieuw ontworpen ultra-efficiënte architectuur is een revolutie in processortechnologie en
levert 4 cores en 4 threads om zelfs de meest processorintensieve taken aan te kunnen. [3]

PCIe SSD opslag
Start in enkele seconden op met tot 512 GB PCIe SSD-opslag.

Full HD-scherm
Geniet van de kristalheldere weergave en beelden met de briljante kwaliteit van 2 miljoen pixels.
De 1920 x 1080 resolutie geeft alle digitale content een nieuwe dimensie. [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.
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Specicaties

Besturingssysteem Windows 10 Home 64

Productkleur Natuurlijk zilver

Processorfamilie AMD Ryzen™ 3-processor

Processor AMD Ryzen™ 3 3250U (2,6 GHz basiskloksnelheid, tot 3,5 GHz boostkloksnelheid, 1 MB L2 cache, 2 cores)[6,7]

Chipset AMD geïntegreerde SoC

Geheugen 8 GB DDR4-2400 SDRAM (2 x 4 GB)

Interne opslag 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD

Productontwerp Geverfde klep en afgewerkte onderzijde, verticaal borstelpatroon met toetsenbordframe met IMR-afwerking

Optische drive Optische drive niet inbegrepen

Video Geïntegreerd

Grasche kaart (geïntegreerd) AMD Radeon™-videokaart

Scherm 39,6 cm (15,6 inch) wled-backlit, ontspiegeld FHD SVA met microrand, 220 nits, 45% NTSC (1920 x 1080)

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

Schermformaat (diagonaal) 15,6 inch

Audiokenmerken Twee luidsprekers

Minimumafmetingen (b x d x h) 35,85 x 24,2 x 1,79 cm
(Afmetingen zijn afhankelijk van de configuratie)

Gewicht 1,69 kg
(Gewicht is afhankelijk van de configuratie)

Toetsenbord Fullsize natuurlijk zilveren toetsenbord met numeriek toetsenblok

Pointing device HP Imagepad met ondersteuning voor multi-touchbewegingen; Ondersteuning voor Precision-touchpad

Webcam HP TrueVision HD-camera met twee ingebouwde digitale microfoons

Poorten 1 SuperSpeed USB Type-C® poort met 5 Gb/s datasnelheid; 2 SuperSpeed USB Type-A poort met 5 Gb/s
datasnelheid; 1 HDMI 1.4b; 1 AC smart-pincode; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo

Uitbreidingsslots 1 multi-formaat SD-mediakaartlezer

Afmetingen verpakking (b x d x h) 6,9 x 30,5 x 52 cm

Gewicht met verpakking 2,21 kg

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 7 uur[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

Voorgeïnstalleerde software Netix; ExpressVPN (30 dagen gratis proefversie)

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 195122233310

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

Backpacks
HP Commuter backpack (zwart) 5EE91AA
HP 15,6-inch Value backpack K0B39AA
HP 15,6-inch Value Topload tas K0B38AA

Toetsenbord- en muiskits
HP Pavilion draadloos toetsenbord en muis 800 (zwart) 4CE99AA
HP Pavilion-toetsenbord en -muis 200 9DF28AA
HP C2500 desktop pc H3C53AA

Muis
HP draadloze muis 200 X6W31AA
HP muis met kabel 1000 4QM14AA

Kabeladapters
HP USB-C naar USB-A hub Z8W90AA
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Messaging, voetnoten

[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 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.

[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 18-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-2018/.

[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 2020 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 op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een
aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardwareupgrade 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.

Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM en Thunderbolt zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation of haar
dochterondernemingen in de VS en andere landen. AMD, Ryzen, Athlon en Radeon zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth is
een handelsmerk dat eigendom is van de houder en dat door HP Inc. onder licentie wordt gebruikt. NVIDIA en GeForce zijn handelsmerken en/of
geregistreerde handelsmerken van NVIDIA Corporation in de VS en andere landen. USB type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van het
USB Implementers Forum. DisplayPort™ en het DisplayPort™-logo zijn handelsmerken die het eigendom zijn van de Video Electronics Standards
Association (VESA®) in de Verenigde Staten en andere landen. McAfee en McAfee LiveSafe zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van
McAfee LLC in de Verenigde Staten en andere landen. ENERGY STAR is een geregistreerd handelsmerk van de United States Environmental Protection
Agency. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de desbetreffende eigenaren.
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