HP ENVY TouchSmart 15-j003ed Notebook PC
De HP ENVY TouchSmart 15 notebook is geoptimaliseerd voor touch en Windows 8 , zodat u maximaal
kunt genieten. Een schitterend HD-scherm brengt films en video's tot leven. Beats Audio™ en fantastische
hardware zorgen voor het allerbeste geluid.
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HP raadt Windows aan.

Breng Windows 8 tot leven.

Haal meer uit Windows 81 met de handige touch-ondersteuning. Het
(optionele) 39,6-cm (15,6-inch) diagonale vlakke Full HD2 scherm
ondersteunt vegen en tikken.

Geheel nieuw design. Een totaal nieuwe
ENVY.

Volledig opnieuw ontworpen met baanbrekende technieken die de pc
lichter, dunner en geavanceerder maken dan ooit.

HP producten krijgen een uitstekende
ondersteuning.

HP Support Assistant is een interactieve oplossing die ervoor zorgt dat
uw pc optimaal blijft presteren. Wij bieden 90 dagen assistentie bij
voorgeïnstalleerde software om u een goede start met uw pc te geven.

HP Connected Music.

Geïntegreerde software die consumenten toegang biedt tot de
Universal Music Catalogue3.

U hoort het verschil.

Beats Audio™ komt nog beter tot zijn recht en uw muziek klinkt
geweldig met vier luidsprekers en een subwoofer.

Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities van Windows 8. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows 8 volledig te
benutten. Kijk op http://www.microsoft.com; 2 High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van high-definition beelden; 3 Het aanbod en de kenmerken kunnen per land verschillen. Niet in alle landen
beschikbaar. Uiterlijk registreren op: 31 oktober 2013.
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HP ENVY TouchSmart 15-j003ed Notebook PC

HP raadt Windows aan.

Besturingssysteem

Windows 8 64

Processor

Intel® Core™ i7-4700MQ (2,4 GHz, 6 MB cache, 4 cores)
Processorfamilie: Intel® Core™ i7 processor

Chipset

Intel® HM87 Express

Geheugen

4 GB DDR3 (1 x 4 GB)
Totaal aantal slots: 2 DIMM

Gegevensopslag

500-GB 5400-rpm SATA, Tot 24-GB partitie voor systeemherstel

Mobiel entertainment

HP TrueVision HD webcam met geïntegreerde dual-array digitale microfoon

Communicatie

Geïntegreerd 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN (RJ-45 connector), Intel 802.11b/g/n met Widi; Bluetooth
Multi-formaat digitale medialezer voor SD-kaarten

Gebruiksgemak

HP SimplePass vingerafdrukscanner; Oog voor Kensington MicroSaver slot; Wachtwoord bij opstarten; Geschikt voor veiligheidssloten van andere
fabrikanten

Scherm

39,6-cm (15,6-inch) HD BrightView LED-backlit (1366 x 768) touch

Video

NVIDIA GeForce GT 740M (2 GB DDR3 gereserveerd)

Geluid

Beats Audio™ met 4 luidsprekers en twee HP Triple Bass Reflex subwoofers

Toetsenbord

Standaard eiland-stijl backlit, met numerieke toetsen, HP Clickpad met ondersteuning voor multi-touch bewegingen

Poorten

1 HDMI; 1 hoofdtelefoonuitgang/microfooningang combo; 4 USB 3.0 (1 Boost); 1 RJ45

Kenmerken

Touchscherm

Voeding

120-Watt netadapter, 6-cels lithium-ion

Productkleur

Natuurlijk zilver, glasvezel met soft-touch verf, aluminium klep

Software

Symantec Norton Internet Security 2013 (60 dagen live update); Beats Audio™ met SRS 3D; HP Connected Music; HP Connected Photo; HP Coolsense; HP
ProtectSmart; HP SimplePass; HP Connected ePrint; CyberLink Power DVD; Windows Live Essentials; 7-Zip, 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: E4A07EA #ABH
UPC/EAN code: 887758728888

Gewicht

2,56 kg; In verpakking: 3,83 kg; Gewicht is afhankelijk van de configuratie

Afmetingen

37,95 x 25,07 x 2,99 cm; In verpakking: 56 x 8 x 34,5 cm; Afmetingen zijn afhankelijk van de configuratie

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerd; EPEAT® Silver

Garantie

2 jaar hardwaregarantie met haal- en brengservice, onderdelen en arbeid
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 H2000 stereo
hoofdtelefoon
H3W59AA

HP Select 75 backpack
H4J95AA

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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