HP Pavilion 15-n078ed Notebook PC (ENERGY
STAR)
Voer dagelijkse taken betrouwbaar en stijlvol uit. Of u e-mail verstuurt, foto's deelt, online bankiert of
muziek beluistert, deze betrouwbare notebook presteert elke dag opnieuw – en is nu ook nog dunner en
lichter.

HP raadt Windows aan.

Sla alles op.

Nooit zorgen over ruimtegebrek – deze betrouwbare notebook bevat
heel veel opslagruimte. Tot 1 TB schijfruimte (optioneel) voor het
opslaan van bestanden, muziek, foto's, video's en meer van alles wat u
leuk vindt of nodig heeft.1

Ingebouwde entertainmentdrive

Uw eigen muziek. Nieuwe muziek. In perfecte
harmonie.

Ontdek muziek op een geheel nieuwe manier met HP Connected Music.
Maak afspeellijsten van muziek uit uw eigen verzameling en uw
favoriete streamingservices2.

Bekijk films op dvd of creëer uw eigen media met de ingebouwde
optische drive.

Meer aansluitmogelijkheden.

Gemakkelijk aansluitbaar op schermen, printers, apparaten en meer.
Meerdere poorten maken de meeste dongels overbodig.

Voor vaste schijven, TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 30 GB schijfruimte is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.2 Kenmerken verschillen per product. Niet alle kenmerken zijn in alle
landen beschikbaar. Voor streamingservices is een betaald abonnement vereist. Ondersteunt mogelijk niet alle muziekbestanden. Niet compatibel met DRM-tracks. Internettoegang is vereist, maar niet inbegrepen.
1

HP Pavilion 15-n078ed Notebook PC (ENERGY
STAR)

HP raadt Windows aan.

Besturingssysteem

Windows 8 64

Processor

AMD quad-core A4-5000M APU met Radeon HD 8330 Graphics (1,5 GHz, 2 MB cache, 4 cores)
Processorfamilie: AMD quad-core A serie-processor

Geheugen

8 GB DDR3L (2 x 4 GB)
Totaal aantal slots: 2 DIMM

Gegevensopslag

1-TB 5400-rpm SATA, SuperMulti dvd±rw met ondersteuning voor dubbellaags

Mobiel entertainment

HP TrueVision HD webcam

Communicatie

Geïntegreerd 10/100Base-T Ethernet LAN, 802.11b/g/n
1 multi-formaat digitale medialezer voor SD-kaarten

Scherm

39,6-cm (15,6-inch) HD WLED BrightView (1366 x 768)

Video

AMD Radeon HD 8330 (tot 3,98 GB)

Geluid

DTS Sound+ met 2 luidsprekers

Toetsenbord

Standaard eiland-stijl, met numerieke toetsen, TouchPad met ondersteuning voor multi-touch bewegingen

Poorten

1 HDMI; 1 hoofdtelefoon; 1 microfoon; 1 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 RJ45

Voeding

65-Watt netvoedingsadapter, 4-cels lithium-ion

Productkleur

Mineraalzwart, horizontaal geborsteld lijnenpatroon

Software

Symantec Norton Internet Security 2013 (60 dagen live update); DTS Sound+; HP Connected Music; HP Connected Photo; HP Coolsense; HP ProtectSmart;
HP Connected ePrint; CyberLink Power DVD; Windows Live Essentials; 7-Zip: Doos (25 GB gratis opslag in de cloud), Koop Microsoft Office om de Office
2013-software op deze pc te activeren

Service en support

HP Support Assistant zorgt dat uw pc optimaal blijft functioneren: www.hp.eu/supportassistant, HP registratie voor Windows 8; Installatiegids voor
Windows 8; HP Utility Center; HP Recovery Manager (herstelpartitie, software voor het maken van recovery-USB/flashunit)

Extra informatie

P/N: F4T77EA #ABH
UPC/EAN code: 888182164006
Geproduceerd in China

Gewicht

2,28 kg; Gewicht is afhankelijk van de configuratie

Afmetingen

38,56 x 25,8 x 2,26 cm; In verpakking: 48 x 8 x 34,5 cm; Afmetingen zijn afhankelijk van de configuratie

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerd; EPEAT® Silver

Garantie

1 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice
De garantie van het product kan worden verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer informatie: www.hp.nl/garantie-uitbreiding

Compatibele accessoires en services*
* Niet inbegrepen.

HP X5500 draadloze
muis
H2W15AA

HP 39,6-cm
(15,6-inch) koerierstas
H5N57AA

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in
dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP
producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden
opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
Niet alle functies zijn in alle edities van Windows 8 beschikbaar. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig
om de functionaliteit van Windows 8 volledig te benutten. Meer informatie vindt u op: http://windows.microsoft.com/nl-NL/. Alle overige
handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.
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