
Datasheet

HP Notebook 17-ca0099nb

Hoogwaardige prestaties en een krachtige batterij om dagelijkse
taken af te werken
Deze HP laptop van 17,3 inch (43,9 cm) is ontworpen om langdurig te presteren en heeft een krachtige batterij
waarmee je de hele dag verbonden, vermaakt en productief blijft. Werk taken snel af of ontspan en praat bij, met de
nieuwste processors en een rijk HD-1 of FHD-display2. Doe alles, de hele dag.

Krachtige en betrouwbare
prestaties
Een laptop om mee te internetten, te
streamen4 en nog veel meer dankzij
een AMD-processor3 en grafische
opties. Dankzij uitgebreide
kwaliteitstesten kun je gegarandeerd
doorgaan.

Dun. Stijlvol. Krachtig.
Dankzij het dunne en stijlvolle
ontwerp kun je deze oogstrelende
laptop eenvoudig overal mee naartoe
nemen. De slim ontworpen HP laptop
van 17,3 inch (43,9 cm) heeft een
prachtig geborsteld toetsenbord en
scharnier met bijbehorende kleur en
presteert net zo goed als hij eruitziet.

Blijf op de hoogte en geniet van
entertainment
Blijf tot 9 uur5 verbonden en geniet
van entertainment met een
snelladende HP batterij met lange
levensduur, een schitterend HD-1 of
FHD-display2 en een HD-camera op
bepaalde modellen.6 Sla gemakkelijk
je favoriete muziek, films en foto's op
dankzij ruime opslagmogelijkheden.

1 High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van HD-beelden. 2 Full high-definition (FHD) content is vereist voor de weergave van FHD-beelden. 3 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde
softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwareapplicaties zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de
applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. 4 Internetservice is vereist, maar niet inbegrepen. 5 De batterijlevensduur op Windows 10/MM14 varieert en is afhankelijk van diverse factoren, zoals het
productmodel, de configuratie, geladen applicaties, kenmerken, gebruik, draadloze functionaliteit en de voedingsbeheerinstellingen. De maximumcapaciteit van de batterij neemt in de loop van de tijd en door
herhaaldelijk gebruik af. Kijk voor meer informatie op https://bapco.com/products/mobilemark-2014/. 6 Om de beschreven kenmerken te gebruiken is mogelijk software of een andere applicatie van derden vereist.
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Pluspunten

_
_
_
_
_
Windows 10
Doe geweldige dingen met de vertrouwde Windows-interface – en dan
beter.18

HP Fast Charge
Als de batterij van je laptop bijna leeg is, wil je niet uren wachten tot die
weer opgeladen is. Zet het apparaat uit en laad het in ongeveer 45 minuten
op van 0 tot 50%.19

Herschrijfbare dvd-drive
Bekijk en schrijf dvd's met de geïntegreerde optische drive.20

_
USB-C™
Haal meer uit je apparaat, breng gegevens tot 5 Gb/s over of sluit een
extern display aan met één USB-C™-poort. Hij is omkeerbaar, dus je kunt de
connector niet verkeerd plaatsen.21,22

_
SD- en micro SD-kaartlezer
Plaats een SD- of micro SD-kaart om de ruimte op het device te vergroten
en meer films, foto's en muziek op te slaan en krijg snel toegang tot alles
wat je op een bestaande kaart hebt opgeslagen.
_
Afgestemde stereoluidsprekers
Door intensieve tests en verfijningen heeft HP de configuratie met twee
luidsprekers in elke notebook aangepast voor een uitzonderlijke
stereokwaliteit.

Bepaal zelf je kleur
Personaliseer je pc en kies de kleur die bij je past.23

_
Dropbox-opslag in de cloud
Bewaar en synchroniseer al je content online met Dropbox. Profiteer van 25
GB opslagruimte om overal waar internet is foto's, muziek en bestanden te
openen, te beheren en te delen.24

_
McAfee LiveSafe 30 dagen evaluatie
Bescherm je besturingssysteem met een gratis abonnement voor 30
dagen op McAfee LiveSafe.25

_
_
_

18 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van
Windows volledig te benutten. Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com.
19 Laadt de batterij binnen 45 minuten op tot 50% als het systeem uit is (met de opdracht 'Afsluiten'). Aanbevolen voor gebruik met de HP adapter die bij de laptop wordt meegeleverd; niet aanbevolen voor een
batterijlader met kleinere capaciteit. Zodra de batterij voor 50% is opgeladen, gaat het opladen door op normale snelheid. Oplaadtijd kan ongeveer 10% afwijken, afhankelijk van de tolerantie van het systeem.
Beschikbaar bij bepaalde HP Spectre 2-in-1 en HP x2 pc-modellen. Kijk op http://store.hp.com voor een compleet overzicht van productkenmerken.
20 De werkelijke snelheden variëren. Kopieer geen materiaal dat auteursrechtelijk beschermd is.
21 De overdrachtssnelheid varieert. Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
22 USB Type-C™ en USB-C™ zijn handelsmerken van USB Implementers Forum.
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Specificaties

Prestaties
Besturingssysteem
Windows 10 Home 64
Processor
AMD A9-9425 dual-core (3,1 GHz basisfrequentie, tot 3,7 GHz burstfrequentie, 1 MB
cache)6,7

Processorfamilie: AMD dual-core A-serie processor
Geheugen
12 GB DDR4-1866 SDRAM (1 x 4 GB, 1 x 8 GB)
Overdrachtssnelheden tot 1866 MT/sec.
Gegevensopslag
256-GB M.2 SSD
DVD-writer
Dropbox1

Video
Discrete AMD Radeon™ 535 Graphics (2 GB GDDR5 gereserveerd)
Audio
Twee luidsprekers
Scherm
43,9-cm (17,3-inch) diagonaal FHD IPS ontspiegeld WLED-backlit (1920 x 1080)
Voeding
45-Watt netvoedingsadapter
Type batterij
3-cels, 41-WHr lithium-ion
Ondersteunt snel opladen van de batterij: circa 50% in 45 minuten5

Beoogde batterijlevensduur
Geschatte batterijlevensduur tot 9 uur3

Maximum batterijlevensduur bij afspelen van video
Tot 8 uur3

_

Interfacemogelijkheden
Netwerkinterface
Geïntegreerd 10/100/1000 GbE LAN
Draadloze connectiviteit
Realtek RTL8821CE 802.11b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® en Bluetooth® 4.2 combo
(Miracast-ondersteuning; MU-MIMO-ondersteuning)
Poorten
2 USB 3.1 Gen 1 (alleen dataoverdracht); 1 USB 2.0; 1 HDMI 1.4b; 1 RJ-45; 1
hoofdtelefoon/microfoon combo
1 multi-formaat SD-mediakaartlezer
Webcam
HP TrueVision HD-camera met geïntegreerde digitale microfoon

Ontwerp
Productkleur
Natural silver klep en onderzijde, ash silver toetsenbordframe; Verticaal geborsteld
patroon
_

Software
HP apps
HP audioschakelaar; HP CoolSense; HP JumpStart
Software
Netflix; Testversie voor 1 maand voor nieuwe Microsoft Office 365-klanten
Service en support
McAfee LiveSafe™ 2

_

Aanvullende informatie
Bestelnr.
P/N: 4EP37EA #UUG
UPC/EAN code: 192545962865
Zuinig energieverbruik
ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd
Gewicht
2,45 kg
Afmetingen
41,48 x 27,22 x 2,45 cm
Garantie
2 jaar beperkte garantie, inclusief 2 jaar op onderdelen, 2 jaar op arbeid en 2 jaar
reparatie op lokatie. Voorwaarden variëren per land. Restricties en uitsluitingen zijn
van toepassing.; De garantie van het product kan worden verlengd tot totaal 3 jaar;
voor meer informatie: www.hp.com/be/garantie-uitbreiding,
www.hp.com/be/extension-garantie
Toetsenbord
Full-size eilandstijl toetsenbord met numerieke toetsen
TouchPad met multi-touch bewegingsondersteuning
Beveiligingsbeheer
Oog voor Kensington MicroSaver®-slot

Aanbevolen accessoires*
* Niet inbegrepen.

Garantieservices*

HP draaghoes 17
inch (43,94 cm)
1PD68AA

HP stereo headset
H2800 (White met
Pike silver)
2AP95AA

HP Z3700
zilverkleurige
draadloze muis
X7Q44AA

3 jaar haal- en
brengservice
U1PS4E

1 25 GB gratis online opslag gedurende een jaar vanaf de registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden, inclusief annuleringsvoorwaarden, op de website www.dropbox.com. Een internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen.2 McAfee LiveSafe 30 dagen gratis
op proef (internettoegang is vereist. Eerste 30 dagen inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.)3 Geschatte batterijlevensduur in Windows 10 is gebaseerd op Windows 10 / MobileMark® 2014 benchmark. De batterijlevensduur varieert en is afhankelijk van diverse
factoren, zoals het model, de configuratie, geladen applicaties, kenmerken, het gebruik, draadloze toepassing en de voedingsbeheerinstellingen. De maximumcapaciteit van de batterij neemt in de loop van de tijd en door herhaaldelijk gebruik af. Kijk op www.bapco.com voor meer
informatie.5 Laadt de batterij binnen 45 minuten op tot 50% als het systeem uit is (met de opdracht 'Afsluiten'). Aanbevolen voor gebruik met de HP adapter die bij de notebook wordt meegeleverd, niet aanbevolen voor een lader met kleinere capaciteit. Zodra de batterij voor 50% is
opgeladen, gaat het opladen door op normale snelheid. Oplaadtijd kan ongeveer 10% afwijken, afhankelijk van de tolerantie van het systeem. Beschikbaar bij bepaalde HP ENVY, HP OMEN en HP Pavilion modellen. Kijk op http://store.hp.com voor een compleet overzicht van
productkenmerken.6 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de
applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. AMD's nummering verwijst niet naar de kloksnelheid. AMD en Radeon zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc.7 De prestaties van burstfrequentie zijn afhankelijk van de hardware, de software en de
systeemconfiguratie.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die
bij dergelijke producten en diensten worden meegeleverd. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten of weglatingen in dit document. Niet alle functies zijn beschikbaar
in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze
functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows en het Windows logo zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Bluetooth is een
handelsmerk van de houder, dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Intel en Core zijn handelsmerken van Intel Corporation in de V.S. en andere landen. ENERGY STAR is een geregistreerd merk van de Amerikaanse overheid. Alle overige
handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.

Mei 2018

AD


