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Изтънченост в действие. Удовлетворение при игра.

15,6-инчовият лаптоп Pavilion крие повече производителност в по-малък формат, така че да сте по-продуктивни,
където и да се намирате. Насладете се на невероятно за�авление с екран с ултра тънка рамка и звук от B&O.

*Картинката може да не отговаря на продукта

Опростена производителност
Производителност, която е една стъпка напред.
Насладете се на лаптоп, който ще �ъде винаги до
Вас с първокласния си процесор AMD®.

Повече за�авление в по-компактна форма
Компактен лаптоп, който Ви позволява да ра�отите
в движение с помощта на прецизен тъчпад, а
дългият живот на �атерията и технологията HP
Fast Charge Ви помагат да продължите ра�ота.

Екран, който о�ира овациите
Със звук от B&O, по-до�ро съотношение екран–
тяло и ултра тънки рамки, които разширяват до
максимум изгледа, за�авлението на лаптопа Ви се
до�лижава до това в киносалона.1
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Изо�разяване

SuperSpeed USB Type-C® Power + Дисплей + скорост на предаване на
данни от 10 Gbps
Осигурете захранване на Вашето устройство или свържете към външен
дисплей чрез един-единствен USB-C® порт със скорост на предаване на
данни от 10 Gbps. Освен това той е реверсивен, така че никога няма да се
притеснявате, че ще го включите наопаки.

ExpressVPN
Скрийте IP адреса си и криптирайте данните за мрежата си, за да не може
никой да раз�ере какво правите. Намалете заплахата от хакери дори
когато сърфирате в пу�лична Wi-Fi мрежа.

Дисплей с ултра тънка рамка от три страни
Виждайте по-голяма част от екрана си �лагодарение на дисплея с ултра
тънка рамка от три страни, който разширява до максимум Вашата
зрителна зона.

Едно наистина мощно звуково преживяване
С двойните високоговорители HP, HP Audio Boost и персонализираното
настройване на звука от експертите на B&O можете да се радвате на
�огат и автентичен звук. Позволете на звука да Ви развълнува.

HP Fast Charge
Когато �атерията на лаптопа е изтощена, на никого не му се чака часове
да се зареди. Изключете устройството и за около 45 минути можете да
заредите �атерията от 0 до 50%.
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*Картинката може да не отговаря на продукта

Спецификации
изпълнение
Чипсет
Интегрирани едночипови системи на AMD
Памет
Брой на достъпните за потре�ителя слотове за памет: 0
Аудио
Аудио от B&O; Двойни високоговорители; HP Audio Boost
Съотношение екран-тяло
86%
Вид �атерия
192 г
Батерия и захранване
Поддържа �ързо зареждане на �атерията: при�лизително 50% в рамките на 45 минути

Свързване
Портове
1 SuperSpeed USB Type-C®, скорост на предаване на данни от 10 Gbps (USB Power
Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge); 2 SuperSpeed USB Type-A, скорост на
предаване на данни от 5 Gbps; 1 HDMI 2.0; 1 AC smart pin; 1 ком�иниран изход за
слушалки/микрофон
Разширителни слотове
1 четец за мултимедийни microSD карти; 1 многоформатен четец на SD карти

Софтуер
Приложения на НР
HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP QuickDrop; OMEN Gaming Hub
Софтуер
ExpressVPN (�езплатен 30-дневен про�ен период); LastPass Premium (�езплатен 30-
дневен про�ен период) ; 

Допълнителна информация
Номер на част
№ на продукт: 5Z7T1EA #AKS 
UPC/EAN код: 196337671584
Спецификации на устойчивото въздействие:
„Океанска пластмаса“ в корпуса на високоговорителя 
Тегло
1,75 кг;
Опакован: 2,34 кг
Бележка за теглото: Теглото е различно в зависимост от конфигурацията
Размери
36,02 x 23,4 x 1,79 см;
Опакован: 6,9 x 52 x 30,5 см
Бележка за размерите: Размерите са различни в зависимост от конфигурацията
Гаранция на производителя
Едногодишната (1/1/0) ограничена гаранция включва 1 година гаранция на частите и
труд. Без ремонт на място. О�щите условия са различни в зависимост от държавата. Има
определени ограничения и изключения.
Управление на сигурността
Нано слот за защитно заключване Kensington
Не е наличен четец на пръстови отпечатъци
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Гаранционни услуги*

3-годишна гаранция с
връщане в склад
U4817E

Бележки под линия за ключови точки за продаж�а
 Презарежда �атерията до 50% в рамките на 45 минути, когато системата е изключена (чрез командата „изключване“). Препоръчва се за използване с адаптера на HP, предоставен с преносимия компютър. Не

се препоръчва зарядно устройство с по-малък капацитет. След като �атерията достигне 50% капацитет, скоростта на зареждане отново ще стане 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.

Бележки под линия относно функциите
 Действителната скорост на предаване може да е различна. USB Type-C® и USB-C® са търговски марки на Форума на организациите, внедряващи USB.
 Безплатен 30-дневен про�ен период, преминете към платена услуга след края на про�ния период. Всеки платен а�онамент Ви предоставя един (1) лиценз, който да използвате на три (3) различни устройства

във всеки един момент. За повече подро�ности посетете www.expressvpn.com.
 Презарежда �атерията Ви до 50% в рамките на 45 минути, когато системата е изключена (чрез команда „Изключване“). Препоръчва се за използване с адаптера на HP, предоставен с преносимия компютър.

Не се препоръчва зарядно устройство с по-малък капацитет. След като �атерията 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.

Бележки под линия за технически спецификации
 Презарежда �атерията 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 �атерията 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.

 Безжичната точка за достъп и интернет услугата се продават отделно. Наличието на пу�лични �езжични точки за достъп е ограничено. Wi-Fi 5 (802.11ac) е о�ратно съвместима с предишните спецификации
на Wi-Fi 5.

 Всички спецификации за производителност представляват типичните спецификации, предоставени от производителите на компонентите на HP; реалната производителност може да �ъде по-висока или по-
ниска.

 Процентът на активната плюс неактивната зрителна о�ласт спрямо активната зрителна зона плюс рамката. Измерете при вертикално разположен капак спрямо �юрото.
 За най-до�ри резултати с HP Sleep and Charge използвайте стандартен ка�ел за зареждане, използващ протокол USB, или ка�елен адаптер с външно устройство.
 Връщане към основен LastPass след 30 дни.
 Въз основа на регистрация в САЩ EPEAT® според IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT® регистрацията е различна според държавата. Посетете www.epeat.net за повече информация.
 Процентът на океанска пластмаса, съдържаща се във всеки компонент, варира според продукта.

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Информацията в настоящия документ може да �ъде променяна �ез предизвестие. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са указани
изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо, съдържащо се в този документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност
за технически или редакционни грешки или пропуски в съдържанието на настоящия документ. Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM и Thunderbolt са търговски марки или регистрирани търговски
марки на Intel Corporation или на нейните дъщерни дружества в САЩ и други държави. AMD, Ryzen, Athlon и Radeon са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth е търговска марка,
со�ственост на нейния притежател и използвана от HP Inc. по лиценз. NVIDIA и GeForce са търговски марки и/или регистрирани търговски марки на NVIDIA Corporation в САЩ и други страни. USB Type-C® и
USB-C® са регистрирани търговски марки на Форума на организациите, внедряващи USB. DisplayPort™ и логото на DisplayPort™ са търговски марки, со�ственост на Асоциацията за видео електронни
стандарти (VESA®) в САЩ и други държави. McAfee и McAfee LiveSafe са търговски марки или регистрирани търговски марки на McAfee LLC в САЩ и други държави. ENERGY STAR е регистрирана търговска
марка на Американската агенция за опазване на околната среда. Всички други търговски марки са со�ственост на съответните им притежатели. Не всички функции са налични във всички издания или
версии на Windows. Системите може да се нуждаят от надграден и/или допълнително закупен хардуер, драйвери, софтуер или актуализиране на BIOS за пълноценно използване на функционалността на
Windows. Windows се актуализира и активира автоматично. Изискват се високоскоростен интернет и акаунт в Microsoft. С течение на времето може да има ISP такси или допълнителни изисквания за
актуализациите. Вижте www.windows.com.
Ноември 2021
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