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HP Laptop 15-dw0046nm
Eleganten in zanesljiv prenosni računalnik z velikim zaslonom
Z dolgo življenjsko dobo akumulatorja in elegantnim, prenosljivim oblikovanjem z mikro robovi ste lahko ves čas
povezani s stvarmi, ki so vam najbolj pomembne. Prenosni računalnik HP z diagonalo 39,6 cm (15,6 palca) predstavlja
zanesljivo zmogljivost in velik zaslon ter omogoča pretakanje vsebin, brskanje in hitro opravljanje nalog od sončnega
vzhoda do zahoda.

Oglejte si več. Vzemite ga kamor koli.

Moč in storilnost. Ves dan.

S tem osebnim računalnikom z zaslonom s 6,5-mm mikro robovi, tankim in lahkim
oblikovanjem ter razmerjem 81 % zaslona glede na ohišje1, si lahko ogledate in
naredite več ne glede na to, kaj prinese dan.

Ta prenosni računalnik z dolgo življenjsko dobo akumulatorja in tehnologijo hitrega
polnjenja omogoča, da delate, si ogledujete vsebine in ostanete povezani ves dan.
Vgrajena natančna sledilna ploščica s podporo za več dotikov pospešuje navigacijo in
storilnost.

2 Tehnologija več jeder je namenjena izboljšanju zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma aplikacijam programske opreme. Zmogljivost

in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in konfiguracijo strojne ter programske opreme. Intelov sistem številčenja, znamk in/ali poimenovanja ni merilo za višjo zmogljivost. Intel, logotip Intel, Intel Inside,
Intel Core in Core Inside so blagovne znamke družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in/ali drugih državah.
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Posebnosti
Windows 10
Z dobro poznanim okoljem Windows, ki je zdaj še boljše, se lotite velikih
stvari.6

Dva zvočnika na sprednji strani
Povečajte glasnost priljubljene glasbe, filmov ali iger. Če je zvok usmerjen
proti vam, med vami in zabavo ni ničesar.

Procesor Intel® Core™ sedme generacije
Izjemna zmogljivost zadostuje za vse zahteve glede večopravilnosti,
omogoča nove načine za delo z računalnikom in zagotavlja izboljšane
zmožnosti videa 4K.5

Kamera HP TrueVision HD
Celo pri slabi osvetlitvi si zagotovite videoklepete v živahni ostrini, ki pretvori
vsak pogovor v izkušnjo osebnega stika in omogoča boljši način
komuniciranja.1

Zaslon s polno visoko ločljivostjo
Sedite in uživajte v kristalno čistih vizualnih elementih in slikah, ki jih
zagotavlja dinamična kakovost z 2 milijonoma slikovnih točk. Ločljivost 1920
x 1080 daje vsej digitalni vsebini novo dimenzijo.3

Bralnik prstnih odtisov
Z dotikom prsta se preprosto prijavite v napravo v katerem koli načinu.
Patentirana tehnologija prstnih odtisov 3-D zagotavlja varen dostop in
spletna plačila.7

Grafična kartica Intel® HD
Izjemna grafična kartica vam bo v pomoč pri vsakem opravilu. Ne glede na to,
ali gledate videoposnetek ali brskate po spletu, grafična kartica Intel® HD
upodablja vse vizualne elemente na zaslonu s konstantno in živahno
kakovostjo.

Zaslon z mikro robom
Ker je večji zaslon stisnjen v manjši, izjemno tanki in skoraj neviden okvir,
prinaša povsem nov videz zaslona s čudovitim in učinkovitim oblikovanjem.

Možnosti pomnilnika RAM DDR4
DDR4, ki je oblikovan za učinkovitejše in zanesljivejše delovanje pri večjih
hitrostih, je prihodnost pomnilnika RAM. Večja pasovna širina prinaša
izboljšano delovanje na področja vse od večopravilnosti do igranja iger.
Priključek USB 3.0
Z najbolj priljubljeno povezavo USB na svetu lahko preprosto povežete katero
koli obstoječo napravo USB in izkusite hitrosti prenosa podatkov, ki so
desetkrat večje kot pri priključku USB 2.0.
Vmesnik WLAN 802.11 a/c (1 x 1) in Bluetooth® 4.2
Z brezžično tehnologijo si zagotovite povezavo z omrežjem Wi-Fi in s
pripomočki Bluetooth®.4

HP Fast Charge
Ko je akumulator prenosnega računalnika prazen, nihče nima časa čakati več
ur, da se napolni. Zaustavite napravo in jo napolnite od 0 do 50 odstotkov v
približno 45 minutah.12
Mikrofon z dvojnim poljem
Zaradi dveh mikrofonov in napredne programske opreme za zmanjšanje
hrupa bo vaš glas pri videoklepetu ali snemanju vedno kristalno jasen.13
Privlačen videz:
Tanek in lahek osebni računalnik lahko preprosto prenašate iz ene sobe v
drugo ali ga vzamete na pot. Ker lahko računalnik povsod vzamete s seboj, je
zagotavljanje storilnost in zabave povsem enostavno.
Konfiguracije z dvema shrambama
Z vključitvijo fiksnega pogona za operacijski sistem in tradicionalnega trdega
diska si zagotovite prednosti iz obeh svetov: hitre čase zagona, takojšnjo
odzivnost in veliko kapaciteto shrambe.

1 Funkcije lahko za zagotavljanje opisane funkcionalnosti zahtevajo programsko opremo ali aplikacije drugih ponudnikov.

3 Na zobrazenie obrazu v rozlíšení Full HD (FHD) je potrebný obsah s rozlíšením Full HD.
4 Zahtevana sta brezžična dostopna točka in dostop do interneta. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena. Specifikacije za WLAN 802.11ac so samo osnutek in niso končne. Če se končne specifikacije

razlikujejo od osnutka, to lahko vpliva na zmožnost komunikacije prenosnega računalnika z drugimi napravami WLAN 802.11ac. Bluetooth® je blagovna znamka svojega lastnika in jo družba HP Inc. uporablja na podlagi
licence.
5 Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se
spreminjata glede na obremenitev programov in konfiguracijo strojne ter programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
6 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Sistemi bodo morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne opreme, gonilnikov, programske opreme ali
BIOS-a, da boste lahko popolnoma izkoristili funkcionalnost sistemov Windows. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške
ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne zahteve. Podrobnosti si oglejte na spletnem mestu http://www.microsoft.com.
7 Potrebujete internetno storitev, ki ni vključena.
12 Ko je sistem izklopljen (z ukazom za zaustavitev), v 45 minutah napolni akumulator do 50-odstotne zmogljivosti. Priporočen za uporabo s HP-jevim napajalnikom, priloženim prenosnemu računalniku; ni priporočen za
akumulatorski polnilnik manjše zmogljivosti. Ko se akumulator napolni do 50-odstotne zmogljivosti, se hitrost polnjenja vrne na normalno. Čas polnjenja lahko zaradi sistemske tolerance odstopa za 10 % navzgor ali
navzdol. Na voljo pri nekaterih modelih računalnikov HP Spectre, ki združujejo dva izdelka v enem, in modelih osebnih računalnikov HP x2. Celoten seznam funkcij izdelka si lahko ogledate na spletnem mestu
http://store.hp.com.
13 Potreben je dostop do interneta, ki ni vključen v to ponudbo.
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Tehnični podatki
Učinkovitost delovanja

Povezovanje

Operacijski sistem

Omrežni vmesnik

Windows 10 Home 64

Vgrajeni omrežni vmesnik 10/100/1000 GbE LAN

Procesor

Brezžična povezljivost

Procesor Intel® Core™ i3 7020U (osnovna frekvenca 2,3 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri)
Družina procesorjev: Procesor Intel® Core™ i3 sedme generacije 6

Kombinirani vmesnik Realtek RTL8821CE 802.11 b/g/n/ac (1 x 1) in Bluetooth® 4.2
Podpora za MU-MIMO; združljiv s tehnologijo Miracast

Nabor vezij

Vrata

Vgrajeni SoC Intel®

1 priključek USB 3.1 Type-C™ prve generacije (samo za prenos podatkov, hitrost signaliziranja
5 Gb/s); 2 priključka USB 3.1 Type-A prve generacije (samo za prenos podatkov); 1 priključek
RJ-45; 1 pametni priključek za omrežno napajanje; 1 priključek HDMI; 1 kombinirani priključek
za slušalke/mikrofon
1 bralnik medijskih kartic SD v različnih oblikah zapisa

Pomnilnik
4 GB pomnilnika DDR4-2133 SDRAM (1 x 4 GB)
Hitrosti prenosa podatkov do 2133 MT/s.

Shranjevanje
256-GB pogon SSD PCIe® NVMe™ M.2
1 TB 5400 obr./min SATA
Optični pogon ni priložen
Dropbox1

Spletna kamera

Grafika

Barva izdelka

Vgrajeno: Grafična kartica Intel® HD 620;

Kovinsko srebrna
Vertikalno brušen vzorec

Zvočna kartica
Dva zvočnika

Kamera HP TrueVision HD z vgrajeni dvokanalnim digitalnim mikrofonom

Oblikovanje

Programska oprema

Prikaz
Zaslon FHD SVA z diagonalo 39,6 cm (15,6 palca), zaščito proti bleščanju, mikro robovi in
osvetlitvijo WLED od zadaj (1920 x 1080)

Aplikacije HP

Napajanje

Programska oprema

Napajalnik AC 45 W;

Vrsta akumulatorja
3-celični litij-ionski akumulator (41 Whr);
Podpira hitro polnjenje akumulatorja: približno 50 % v 45 minutah 5

Akumulator in napajanje

Do 8 ur in 45 minut3;
Podpira hitro polnjenje akumulatorja: približno 50 % v 45 minutah5

HP 3D DriveGuard; HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Support Assistant
1-mesečni preizkus za nove naročnike zbirke Microsoft Office 365

Storitve in podpora
McAfee LiveSafe™ 2

Dodatne informacije
Št. dela

Najdaljša življenjska doba akumulatorja pri predvajanju videoposnetkov

Št. dela: 6RS92EA #BED
Koda UPC/EAN: 193808872150

Do 7 ur in 15 minut

Ustreznost za električno učinkovitost

10

Certifikat ENERGY STAR®; Registracija EPEAT® Silver

Teža
1,82 kg;
Pakirano: 2,5 kg

Mere
35,85 x 24,2 x 1,99 cm;
Pakirano: 48,3 x 6,9 x 30,5 cm

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.

Tipkovnica
Kovinsko srebrna tipkovnica polne velikosti z ločenimi tipkami in številčnico
Sledilna ploščica s podporo za večkratni dotik; podpora za natančno sledilno ploščico

Garancijske storitve*
3-letni prevzem in vračilo
U1PS3E

1
25 GB brezplačne spletne shrambe za obdobje enega leta od datuma registracije. Za vse podrobnosti in pogoje uporabe, vključno s pravilniki o preklicu, pojdite na www.dropbox.com. Potrebujete internetno storitev, ki ni vključena.
2
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.)
3

Življenjska doba akumulatorja v operacijskem sistemu Windows 10 MobileMark 14 je odvisna od različnih dejavnikov, na primer od modela izdelka, konfiguracije, nameščenih aplikacij, funkcij, načina uporabe, brezžičnih funkcij in nastavitev upravljanja porabe energije. Največja zmogljivost
akumulatorja
se s časom in uporabo zmanjša. Za podrobnosti pojdite na spletno mesto https://bapco.com/products/mobilemark-2014/.
6
Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in konfiguracijo strojne ter
programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, logotip Intel in logotip Intel Inside so blagovne znamke družbe Intel Corporation v ZDA in drugih državah.
10
HP je preizkusil življenjsko dobo akumulatorja pod naslednjimi pogoji: neprekinjeno predvajanje videoposnetkov v polni visoki ločljivosti, ločljivost zaslona 1080p (1920 x 1080), svetlost zaslona 150 nitov, 17-odstotna raven glasnosti sistema, 100-odstotna raven glasnosti predvajalnika,
predvajanje celozaslonske vsebine iz lokalnega pomnilnika, priključene slušalke in omogočen brezžični vmesnik brez vzpostavljene povezave. Dejanska življenjska doba akumulatorja je odvisna od konfiguracije, največja zmogljivost pa se s časom in uporabo zmanjša.
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