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Висококачествена производителност и дълготрайна батерия за
справяне с ежедневните задачи
Създаден за продължителна производителност, този стилен лаптоп HP с диагонал 39,6 см (15,6 инча) е с
издръжлива батерия, благодарение на която сте свързани, забавлявате се и сте продуктивни през целия ден.
Справяйте се бързо със задачите или се отпуснете и общувайте – с мощен процесор AMD3 и HD1 или FHD2 дисплей
с богати цветове. Правете всичко, през целия ден.

Навременна и надеждна производителност

Елегантен. Стилен. Мощен.

Останете свързани и се забавлявайте

Лаптоп, достатъчно мощен да сърфира, да
предава поточно4 и да прави още толкова много
неща с процесор AMD3 и няколко опции за
графична карта. Освен това щателната проверка
на качеството гарантира ненадмината
издръжливост.

Елегантният и стилен дизайн прави този красив
лаптоп желан спътник навсякъде. С красивата
клавиатура на ивици и пантите в подходящ цвят
този елегантен лаптоп HP с размер 39,6 см (15,6
инча) може да се похвали не само с визия, но и с
производителност.

Останете свързани и се забавлявайте с
издръжлива бързозареждаща батерия HP и
дисплей с наситени цветове. Освен това лесно
съхранявайте и се наслаждавайте на любимата си
музика, филми и снимки с достатъчно място за
съхранение.

1 За преглед на HD изображения е необходимо съдържание с HD разделителна способност.
2 Съдържание с висока разделителна способност (FHD), необходимо за преглед на FHD изображения.
3 Multi-Core е технология, разработена да подобри работата на определени софтуерни продукти. Не всички клиенти или софтуерни приложения могат непременно да се възползват от тази технология.

Производителността и тактовата честота варират в зависимост от работното натоварване на приложението и от хардуерните и софтуерните конфигурации.
4 Изисква се интернет услуга, която не е включена.
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Изобразяване
Процесор AMD Ryzen™ 3
Истинска революция в процесорните технологии, тази новосъздадена,
изключително ефективна архитектура осигурява 4-ядрена
производителност с 4 нишки, дори при най-натоварената работа на
процесора.1

Двойни предни високоговорители
Надуйте звука на любимата си музика, филм или игра. Когато звукът е
насочен към вас, нищо не може да застане между вас и вашето
забавление.

PCIe SSD диск
Предлагана в размер до 256 GB, PCIe базираната флаш памет е до 17x
по-бърза от обикновен 5400 rpm твърд диск на лаптоп.2

HD камера HP TrueVision
Провеждайте видео разговори със забележителна детайлност, дори при
слаба светлина и превръщайте всеки разговор в среща лице в лице –
това е един по-добър начин да останете свързани.7

Full HD дисплей
Облегнете се и се наслаждавайте на кристално ясни изображения и
видео с яркото качество на 2 милиона пиксела. Резолюцията от 1920 x
1080 пиксела придава на цялото Ви дигитално съдържание едно ново
измерение.5

Облачно съхранение Dropbox
Съхранявайте и синхронизирайте съдържанието си онлайн с Dropbox.
Вземете 25 GB място за съхранение за една година за достъп, управление
и споделяне на Вашите снимки, музика и файлове отвсякъде с интернет
достъп.8

Графична карта AMD Radeon™ Vega
Развълнувайте визуалните си сетива с най-новите AMD графични
изчислителни ядра за бързи, мощни и плавни графики. Комбинирайте с
най-новата мултимедия за феноменална ефективност.

Ethernet порт
Когато безжичната връзка е нестабилна, можете бързо да включите
Ethernet кабел, за да получите непрекъснат кабелен интернет, с който
преодолявате всеки проблем на безжичната връзка.

Конектор за USB 3.0
Благодарение на най-разпространения тип USB свързване можете лесно
да свържете всяко свое USB устройство и да прехвърляте данни десет
пъти по-бързо отколкото с USB 2.0.

HP Fast Charge
Когато батерията на лаптопа е изтощена, на никого не му се чака часове
да се зареди. Изключете устройството и за около 45 минути можете да
заредите батерията от 0 до 50%.19

802.11a/c (1x1) WLAN и Bluetooth® 4.2
Останете свързани с Wi-Fi и с Bluetooth® аксесоари с безжична
технология.6

Четец на SD и Micro SD карти
Просто поставете SD или Micro SD карта и увеличете пространството за
съхранение за повече филми, снимки и музика или за лесен достъп до
всяко съдържание, което сте съхранили в някоя карта.

1 Multi-core is designed to improve performance of certain software products. Not all customers or software applications will necessarily benefit from use of this technology. Performance and clock frequency will vary

depending on application workload and your hardware and software configurations. AMD’s numbering is not a measurement of clock speed.
2 Базирано на вътрешен тест на HP, използващ софтуер за сравнителен анализ CrystalDiskMark. Производителността е по-добра при последователен достъп (само за четене) в сравнение с традиционните
5400 rpm твърди дискове
5 Съдържание с висока разделителна способност (FHD) е необходимо за преглед на FHD изображения.
6 Изисква се безжичен достъп към интернет услуги. Наличието на публичен безжичен достъп е ограничено. Спецификациите за 802.11ac WLAN са проектни и не са окончателни. Ако окончателните
спецификации се различават от проектните, това може да засегне възможността на лаптопа да комуникира с други 802.11ac WLAN устройства. Bluetooth® е търговска марка, собственост на своя притежател, и
се ползва от HP Inc. по лиценз.
7 Функциите могат да изискват софтуер или други приложения на трети страни, за да се постигне описаната функционалност.
8 25 GB безплатно онлайн съхранение за една година от датата на регистрация. За по-подробна информация и условия за ползване, включително правила за отказ, посетете уебсайта www.dropbox.com.
Изисква се интернет услуга, която не е включена.
19 Презарежда батерията Ви до 50% в рамките на 45 минути, когато системата е изключена (чрез команда „Изключване“). Препоръчва се за използване с HP адаптера, предоставен с лаптопа, не се препоръчва
зарядно устройство с по-малък капацитет. След като батерията достигне 50% капацитет, скоростта на зареждане ще стане отново нормална. Времето за зареждане може да варира с +/-10% в зависимост от
толерансите на системата. Предлага се за избрани модели компютри HP Spectre 2 в 1 и HP x2. Вижте http://store.hp.com за пълен списък с функциите на продуктите.
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Спецификации
изпълнение

Свързване

Операционна система

Мрежов интерфейс

FreeDOS 2.0

Вградена 10/100/1000 GbE LAN

процесор

Безжични връзки

AMD Ryzen™ 3 3200U с графична карта Radeon™ Vega 3 (2,6 GHz основна честота, до 3,5
GHz максимална честота, 5 MB кеш, 2 ядра)
Клас на процесора: Процесор AMD Ryzen™ 3 6,7

Комбинация от Realtek RTL8821CE 802.11 b/g/n/ac (1x1) и Bluetooth® 4.2
С поддръжка на MU-MIMO; Съвместимост с Miracast

Чипсет

2 USB 3.1 първо поколение Type-A (само за трансфер на данни); 1 USB 2.0 Type-A (само за
трансфер на данни); 1 RJ-45; 1 AC smart pin; 1 HDMI; 1 комбиниран изход за слушалки/
микрофон
1 многоформатен четец на SD карти

Вградена AMD SoC

Памет
8 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 8 GB)
Скорости на прехвърляне до 2400 MT/s.

Портове

Уеб камера

Съхраняване

HP TrueVision HD камера с вграден цифров микрофон

256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Не е включено оптично устройство

Разработване

Графика

Цвят на продукта

Вградени: AMD Radeon™ Vega 3 Graphics;

Капак и основа в цвят Natural Silver, рамка на клавиатурата в цвят Ash silver
Шарка с вертикални ивици

Аудио
Два високоговорителя

Допълнителна информация

Дисплей

39,6 см (15,6 инча) диагонал, FHD SVA антиотражателен екран с WLED подсветка (1920 x Номер на част
1080)
№ на продукт: 7JY13EA #AKS
Display Color Gamut
UPC/EAN код: 193905519156
45% NTSC
Тегло
Brightness(typical)
1,8 кг; Starting at 3.96 lb
220 nits
Опакован: 3,07 кг
Захранване
Бележка тежест (метрични): Теглото е различно в зависимост от конфигурацията
45 W, захранващ адаптер за променлив ток;
Размери
Вид батерия
37,6 x 24,6 x 2,25 см;
3-клетъчна, 41 Wh литиево-йонна батерия;
Опакован: 6,9 x 30,5 x 52 см
210 г;
Бележка размери (метрични): Размерите са различни в зависимост от конфигурацията

Батерия и захранване

Гаранция

Възпроизвеждане на видео за максималния живот на батерията

2-годишна ограничена гаранция за части, труд и ремонт при донасяне в сервизен
център; Можете да разширите гаранционното покритие на продукта си общо до 3
години; За повече информация се свържете с местния търговски представител на HP.

До 8 часа и 45 минути3;
Поддържа бързо зареждане на батерията: приблизително 50% в рамките на 45 минути5
До 7 часа и 15 минути10

Клавиатура
Пълноразмерна клавиатура, островен тип, в цвят Ash Silver, с вграден цифров блок
TouchPad с поддръжка на multi-touch жестове

Управление на сигурността
Мини слот за защита Kensington™

Препоръчителни аксесоари

Гаранционни услуги*

* Не е включено.
Слушалки HP Pavilion
Bluetooth® 600
1SH06AA

39,62 см (15,6 инча)
раница HP Pavilion
Accent черно/сребристо
4QF97AA

3-годишна гаранция с
връщане в склад
U1PS9E

5

Презарежда батерията Ви до 50% в рамките на 45 минути, когато системата е изключена (чрез команда „Изключване“). Препоръчва се за използване с HP адаптера, предоставен с преносимия компютър. Не се препоръчва зарядно устройство с по-малък капацитет. След като
батерията достигне 50% капацитет, скоростта на зареждане ще стане отново нормална. Времето за зареждане може да варира с +/-10% в зависимост от толерансите на системата. Налично при определени продукти на HP. Вижте http://store.hp.com за пълен списък с функциите
на продуктите.
6
Multicore е технология, разработена да подобри работата на определени софтуерни продукти. Не всички клиенти или софтуерни приложения могат непременно да се възползват от тази технология. Производителността и тактовата честота варират в зависимост от работното
натоварване
на приложението, както и от хардуерните и софтуерните конфигурации. Номерацията на AMD не е мярка за тактовата честота.
7
Тактовата честота на Max Boost зависи от хардуера, софтуера и общата системна конфигурация.
10
Времето за работа на батерията е тествано от HP чрез използване на непрекъснато FHD видео възпроизвеждане, резолюция 1080p (1920 x 1080), 150 нита яркост, ниво на звука на системата на 17%, ниво на звука на плейъра на 100%, възпроизвеждане от вътрешната памет
на цял екран, свързани слушалки и включена безжична връзка, която обаче не е свързана. Действителният живот на батерията се различава в зависимост от конфигурацията, а максималният капацитет намалява естествено с времето и употребата.
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