
Datasheet

HP ENVY Laptop 13-aq0023nb

Een dunne pc met een Intel® Core™-processor

Kies voor zekerheid, waar de dag je ook brengt. De HP ENVY 13,3-inch (33,8-cm) laptop is dun, krachtig, voorzien van
slimme beveiligingsfuncties en gemaakt om het je onderweg makkelijker te maken. Met geavanceerde beveiliging, een
ultradun ontwerp en krachtige entertainmentfuncties. Bovendien worden je privacy en gegevens beschermd, of je nu
thuis of onderweg bent.

Ontworpen met oog voor jouw privacyOntworpen met oog voor jouw privacy
Bescherm je privacy met een ingebouwde kill switch
voor de webcam waarmee de camera van je pc wordt
uitgeschakeld. Met de geïntegreerde
vingerafdruklezer kun je je probleemloos aanmelden
en HP BIOS Recovery beschermt je pc tegen
beschadigingen.

Uniek, iconisch ontwerpUniek, iconisch ontwerp
Deze pc straalt ongekende schoonheid uit, van de
opvallende materialen tot het iconische ontwerp.
Licht en dun ontwerp met een helder backlit
toetsenbord, naadloos profiel en een speakerrooster
met een geometrisch patroon, voor mensen die vaak
onderweg zijn en hoogwaardige functies verwachten.

Meer entertainmentplezierMeer entertainmentplezier
Geniet intenser van entertainment op een display
met een hoge resolutie, smalle randen aan drie zijden
en Audio by Bang & Olufsen. Vier HP speakers, die
samen met de experts van Bang & Olufsen zijn
ontworpen, bieden een rijk, authentiek geluid. Dit is
een luisterervaring die je raakt.
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PluspuntenPluspunten

 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software en/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.
 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. De nummering van Intel zegt niets over het prestatieniveau. 4K-content is vereist voor de weergave van 4K-
beelden. Systeemlaadtijd en -respons zijn afhankelijk van de productconfiguratie.
 Alleen op modellen met FHD.
 Full high-definition (FHD) content is vereist voor de weergave van FHD-beelden.
 Een draadloos toegangspunt en een internetverbinding zijn vereist. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar. De specificaties voor het 802.11ac WLAN zijn voorlopige specificaties en zijn nog niet

definitief. Indien de definitieve specificaties verschillen van de voorlopige specificaties, kan dit gevolgen hebben voor de communicatie van de notebook met andere 802.11ac WLAN-devices.
 Gebaseerd op interne tests van HP met CrystalDiskMark benchmarkingsoftware. De prestaties zijn sequentieel sneller (alleen-lezen) in vergelijking met een traditionele 5400-rpm schijf.
 USB Type-C™ en USB-C™ zijn handelsmerken van USB Implementers Forum.
 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.
 Om de beschreven kenmerken te gebruiken is mogelijk software of een andere applicatie van derden vereist.
 HP BIOS Protection werkt met Windows 10 (op je pc meegeleverd).
 Laadt de accu 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 accu voor 50% is opgeladen, gaat het opladen door op normale snelheid. De 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.

 De testresultaten van het HP Total Test Process vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testcondities. Een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack biedt dekking tegen schade onder
de HP Total Test Proces testcondities en schade door ongelukken.

 De testresultaten van het HP Total Test Process vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testcondities. Een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack biedt dekking tegen schade onder
de HP Total Test Proces testcondities en schade door ongelukken.

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

8e-generatie Intel® Core™-processor8e-generatie Intel® Core™-processor
Verbeter de prestaties en zorg voor een uitzonderlijke pc-ervaring met een
soepele systeemrespons en korte laadtijden. Stream de beste content of
maak je eigen content met ondersteuning voor resoluties tot 4K.

Webcam met kill switchWebcam met kill switch
Garandeer je privacy en veiligheid met een fysieke schakelaar waarmee je de
camera van je pc uitschakelt als je deze niet gebruikt. Geen lelijke tape meer
om je cameralens te bedekken.

Geïntegreerd privacyscherm HP Sure ViewGeïntegreerd privacyscherm HP Sure View
Druk simpelweg op F1 om het privacyscherm te activeren en je vertrouwelijke
en privégegevens te beschermen tegen nieuwsgierige blikken. Druk
nogmaals op dezelfde knop om je scherm weer met anderen om je heen te
delen.

FHD IPS-displayFHD IPS-display
Geniet van een kristalheldere weergave onder elke hoek. Met brede
inkijkhoeken van 178° en een briljante 1920 x 1080 resolutie ziet je favoriete
content er altijd schitterend uit.

HP Audio BoostHP Audio Boost
Verhoog je luisterplezier met slimme versterkingstechnologie die voor een
luid en helder, dynamisch geluid zorgt.

Wifi met gigabitsnelheidWifi met gigabitsnelheid
Supersnel wifi met ondersteuning voor gigabitsnelheid

PCIe SSD opslagPCIe SSD opslag
Beschikbaar met een capaciteit tot 512 GB. PCIe-gebaseerde flashopslag is
tot 17x sneller dan een traditionele 5400-rpm laptopschijf.

USB 3.0-connectorUSB 3.0-connector
Met 's werelds populairste USB-ingang kun je elk bestaand USB-apparaat
aansluiten en heb je een tienmaal snellere dataoverdracht dan met USB 2.0.

USB-C™USB-C™
Laad je device op of maak verbinding met een extern display via slechts één
USB-C™-poort met een datasnelheid van 5 Gb/s. Hij is omkeerbaar, dus je
kunt de connector niet verkeerd plaatsen.

Dropbox-opslag in de cloudDropbox-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.

HP Wide Vision HD-cameraHP Wide Vision HD-camera
Door het 88 graden brede gezichtsveld kun je videochatten met het hele
gezin of een aantal vrienden en zie je elk detail haarscherp.

Micro-edge display met toetsenbord van rand tot randMicro-edge display met toetsenbord van rand tot rand
Dit prachtig efficiënte ontwerp koppelt een ultradunne rand met een
toetsenbord van rand tot rand voor een maximaal display- en
toetsenbordgebied.

Kill switch voor de privacycameraKill switch voor de privacycamera
Garandeer je privacy en veiligheid met een fysieke schakelaar waarmee je de
camera van je pc uitschakelt als je deze niet gebruikt. Geen lelijke tape meer
om je cameralens te bedekken.

Elegant designElegant design
Je neemt deze dunne, lichte pc heel gemakkelijk mee, binnenshuis en
daarbuiten. Als je je pc overal mee naar toe neemt is het makkelijker dan ooit
om productief te blijven en van entertainment te genieten.

Pc-beveiliging vanaf opstartenPc-beveiliging vanaf opstarten
Werk met een gerust hart in de wetenschap dat de BIOS van je pc beveiligd is.
HP BIOS Protection controleert automatisch de status en is zelfherstellend.

HP Command CenterHP Command Center
Met dit eenvoudige hulpprogramma krijg je de controle en kun je prestaties,
ventilatorsnelheid en -ruis en de externe temperatuur optimaliseren en
aanpassen zodat deze allemaal voldoen aan jouw wensen.

HP Fast ChargeHP 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%.

Corning® Gorilla® GlassCorning® Gorilla® Glass
Corning® Gorilla® Glass is bestand tegen alle dagelijkse ruwe handelingen die
een touchscreen te verduren krijgt. Ongewenste schade als gevolg van
bijvoorbeeld vastpakken en vegen wordt verminderd dankzij een
bescherming die sterker en duurzamer is dan die van de meeste andere
schermen.

Windows InkWindows Ink
Werk op een natuurlijke manier je content, ideeën en tekeningen uit met een
digitale pen en Windows Ink. Maak naadloos notities op kantoor of benut de
beschikbare apps.

LaptopscharniertestLaptopscharniertest
Onze laptopscharnieren zijn getest op 25.000 keer openen en sluiten,
oftewel gemiddeld zeventien keer per dag, elke dag, voor vier jaar kwaliteit
zonder zorgen.

ToetsenbordtestToetsenbordtest
Al onze laptoptoetsenborden worden getest op 11 miljoen individuele
toetsaanslagen, zodat je met vertrouwen jarenlang hard™ kunt typen.
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Specificaties

Aanbevolen accessoires
* Niet inbegrepen.

HP stereo in-ear headsetHP stereo in-ear headset
H2310 (Black met SilkH2310 (Black met Silk
gold)gold)
1XF62AA

HP ENVY RechargeableHP ENVY Rechargeable
Mouse 500Mouse 500
2LX92AA

HP ENVY Urban 39,62HP ENVY Urban 39,62
cm (15,6") hoescm (15,6") hoes
3KJ70AA

Garantieservices*

3 jaar haal- en brengservice3 jaar haal- en brengservice
UM946E

 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.
 McAfee LiveSafe 30 dagen gratis op proef (internettoegang is vereist. Eerste 30 dagen inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.)
 De accuwerktijd op Windows 10/MobileMark 14 varieert en is afhankelijk van diverse factoren, zoals het model, de configuratie, geladen applicaties, kenmerken, gebruik, draadloze functionaliteit en de energiebeheerinstellingen. De maximumcapaciteit van de accu neemt in de loop van de tijd

en door herhaaldelijk gebruik af. Kijk voor meer informatie op https://bapco.com/products/mobilemark-2014/.
 Laadt de accu binnen 45 minuten op tot 50% als het systeem uitstaat (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 accu voor 50% is opgeladen, gaat het

opladen door op normale snelheid. De oplaadtijd kan ongeveer 10% afwijken, afhankelijk van de tolerantie van het systeem. Beschikbaar op bepaalde HP producten. Kijk op http://store.hp.com voor een compleet overzicht van productkenmerken.
 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. De nummering van Intel zegt niets over het prestatieniveau. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, het Intel logo en het Intel Inside logo zijn handelsmerken van Intel Corporation in de V.S. en andere landen.
 De prestaties van Intel® Turbo Boost zijn afhankelijk van de hardware, de software en de systeemconfiguratie. Kijk voor meer informatie op http://www.intel.com/technology/turboboost/.
 De accuwerktijd is getest door HP met het continu afspelen van FHD-video's, 1080p (1920x1080) resolutie, 150-nits helderheid, geluidsniveau van het systeem op 17%, geluidsniveau speler op 100%, afspelen op volledig scherm uit lokale opslag, hoofdtelefoon aangesloten, draadloos aan

maar niet verbonden. De werkelijke accuwerktijd varieert afhankelijk van configuratie en de maximale capaciteit neemt af met de tijd en met het gebruik.
 Gigabitsnelheid via Wi-Fi® is mogelijk bij het overzetten van bestanden tussen twee devices die op dezelfde router zijn aangesloten. Vereist een draadloze router, apart verkrijgbaar, die 160 MHz kanalen ondersteunt.
 Een draadloos toegangspunt en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar.

© Copyright 2019 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. 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. Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een
hardwareupgrade 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.

Juni 2019
DOC-M

PrestatiesPrestaties
BesturingssysteemBesturingssysteem
Windows 10 Home 64
ProcessorProcessor
Intel® Core™ i7 8565U (1,8 GHz basisfrequentie, tot 4,6 GHz met Intel® Turbo Boost-
technologie, 8 MB cache, 4 cores) 
Processorfamilie: 8e-generatie Intel® Core™ i7-processor 
ChipsetChipset
Intel® geïntegreerde SoC
GeheugenGeheugen
8 GB DDR4-2400 SDRAM (ingebouwd)
Overdrachtssnelheden tot 2400 MT/sec.
GegevensopslagGegevensopslag
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Optische drive niet inbegrepen
Dropbox
VideoVideo
Geïntegreerd: Intel® UHD Graphics 620; 
AudioAudio
B&O, vier luidsprekers, HP Audio Boost, HP Far-field Cortana ondersteuning
SchermScherm
HP Sure View geïntegreerd privacyscherm 13,3" (33,8 cm) FHD IPS micro-edge WLED-backlit
met randloos glas (1920 x 1080)
Display Color GamutDisplay Color Gamut
72% NTSC
Brightness(typical)Brightness(typical)
700-nits
VoedingVoeding
65-Watt netvoedingsadapter;
Type batterijType batterij
4-cels lithium-ionpolymeer van 53 Wh;
210 g;
Batterij en voedingBatterij en voeding
Tot 11 uur en 30 minuten ;
Ondersteunt snel opladen van de batterij: circa 50% in 45 minuten

InterfacemogelijkhedenInterfacemogelijkheden
Draadloze connectiviteitDraadloze connectiviteit
Intel® Wireless-AC 9560 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® en Bluetooth® 5 combo (ondersteuning
voor Gigabit-overdrachtssnelheden) 
MU-MIMO-ondersteuning; Miracast-compatibel
PoortenPoorten
1 USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (5 Gb/s transmissiesnelheid, Power Delivery 3.0, DisplayPort™ 1.2,
HP Sleep and Charge); 1 USB 3.1 Gen 1 Type-A (HP Sleep and Charge); 1 USB 3.1 Gen 1 Type-A
(alleen dataoverdracht); 1 AC smart pin; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo
1 micro SD-mediakaartlezer
WebcamWebcam
HP Wide Vision HD-camera met twee ingebouwde digitale microfoons

OntwerpOntwerp
ProductkleurProductkleur
Natuurlijk zilver
Gezandstraalde geanodiseerde afwerking

SoftwareSoftware
HP appsHP apps
HP 3D DriveGuard; HP audioschakelaar; HP JumpStart; HP Support Assistant
SoftwareSoftware
Netflix; Testversie voor 1 maand voor nieuwe Microsoft Office 365-klanten
Service en supportService en support
McAfee LiveSafe™ 

Aanvullende informatieAanvullende informatie
Bestelnr.Bestelnr.
P/N: 6BL11EA #UUG 
UPC/EAN code: 193905516643
Zuinig energieverbruikZuinig energieverbruik
ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd
GewichtGewicht
1,2 kg; Starting at 2.59 lb
In verpakking: 2,1 kg
Gewicht, noot (metrisch): Gewicht is afhankelijk van de configuratie
AfmetingenAfmetingen
30,7 x 21,15 x 1,47 cm;
In verpakking: 52 x 30,5 x 6,9 cm
Afmetingen, noot (metrisch): Afmetingen zijn afhankelijk van de configuratie
GarantieGarantie
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
ToetsenbordToetsenbord
Fullsize eilandstijl backlit toetsenbord in Natural Silver
HP Imagepad met ondersteuning voor multi-touchbewegingen; Ondersteuning voor
Precision-touchpad
BeveiligingsbeheerBeveiligingsbeheer
Vingerafdruklezer; Noodstopschakelaar privacycamera; Ondersteuning voor Trusted Platform
Module (TPM)
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