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Een prachtig design om alles te doen

Deze stijlvol ontworpen HP laptop van 43,9 cm (17,3 inch) is ontworpen om langdurig te presteren en heeft een
krachtige accu waarmee je de hele productief bent, van entertainment geniet en verbonden blijft. Werk taken snel af of
ontspan en praat bij dankzij een krachtige Intel®-processor  en een geweldig display. Doe alles, de hele dag door.

Krachtige en betrouwbare prestatiesKrachtige en betrouwbare prestaties
Een laptop om te surfen, te streamen  en nog veel
meer te doen dankzij een Intel® processor . Dankzij
uitgebreide kwaliteitstesten kun je gegarandeerd
eindeloos doorgaan.

Dun. Stijlvol. Krachtig.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 entertainmentBlijf op de hoogte en geniet van entertainment
Blijf online en geniet van entertainment met een HP
fast charge accu met lange levensduur en een
adembenemend scherm. Sla gemakkelijk je favoriete
muziek, films en foto's op om er altijd van te genieten
dankzij ruime opslagmogelijkheden.

 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn
mede afhankelijk van de applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties.
 Een internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen.
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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.
 Gebaseerd op interne tests van HP met CrystalDiskMark benchmarkingsoftware. De prestaties zijn sequentieel sneller (alleen-lezen) in vergelijking met een traditionele 5400-rpm schijf.
 Full high-definition (FHD) content is vereist voor de weergave van FHD-beelden.
 Om de beschreven kenmerken te gebruiken is mogelijk software of een andere applicatie van derden vereist.
 De werkelijke snelheden variëren. Kopieer geen door auteursrecht beschermd materiaal.
 Actual speeds may vary. Don't copy copyright-protected materials.
 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.

 De werkelijke snelheden variëren. Kopieer geen materiaal dat auteursrechtelijk beschermd is.
 Kleuren kunnen per regio verschillen.

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.

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.

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.

Intel® UHD Graphics 620Intel® UHD Graphics 620
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.

Twee luidsprekers aan de voorzijdeTwee luidsprekers aan de voorzijde
Zet het volume van je favoriete muziek, films of game lekker luid. Als het
geluid rechtstreeks op jou gericht is, komt er niets tussen jou en je
entertainment.

HP TrueVision HD cameraHP TrueVision HD camera
Skype met een superieure beeldkwaliteit, zelfs in slecht-verlichte
omgevingen, en maak van elk gesprek een persoonlijke ervaring om echt
contact te houden.

Standaard toetsenbordStandaard toetsenbord
Op het fullsize eilandstijl toetsenbord met een aanslagdiepte van 1,5 mm
kun je prettig typen, zodat je overal productief kunt werken.

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

Full-sized keyboardFull-sized keyboard
The full-sized island-style keyboard allows you to work anywhere, with
1.5mm key travel for typing comfort and total productivity.

Re-writable DVD driveRe-writable DVD drive
Watch and write DVDs using the integrated optical drive.

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%.

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

SD- en micro SD-kaartlezerSD- 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 stereoluidsprekersAfgestemde stereoluidsprekers
Door intensieve tests en verfijningen heeft HP de configuratie met twee
luidsprekers in elke notebook aangepast voor een uitzonderlijke
stereokwaliteit.

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

Aanbevolen accessoires
* Niet inbegrepen.

HP Spectre Bluetooth®HP Spectre Bluetooth®
Mouse 500 (Dark AshMouse 500 (Dark Ash
Wood)Wood)
1AM57AA

HP Spectre USB-C TravelHP Spectre USB-C Travel
DockDock
2SR85AA

HP 43,94-cm (17,3-inch)HP 43,94-cm (17,3-inch)
draaghoes zwart/zilverdraaghoes zwart/zilver
3XD38AA

Garantieservices*

3-year pickup and return3-year pickup and return
U1PS4E

 25 GB of free online storage for one year from date of registration. For complete details and terms of use, including cancellation policies, visit the website at www.dropbox.com. Internet service required and not included.
 McAfee LiveSafe 30-day free trial offer (Internet access required. First 30 days included. Subscription required for live updates afterwards.)
 Estimated Windows 10 battery life based on Windows 10 / MobileMark® 2014 benchmarking. Battery life will vary depending on various factors including product model, configuration, loaded applications, features, use, wireless functionality, and power management settings. The maximum

capacity of the battery will naturally decrease with time and usage. See www.bapco.com for additional details.
 Recharges your battery up to 50% within 45 minutes when the system is off (using “shut down” command). Recommended for use with the HP adapter provided with the notebook, not recommended with a smaller capacity battery charger. After charging has reached 50% capacity, charging

speed will return to normal speed. Charging time may vary +/-10% due to System tolerance. Available on select HP products. See http://store.hp.com for a full list of product features.
 Multi-core is designed to improve performance of certain software products. Not all customers or software applications will necessarily benefit from use of this technology. Performance and clock frequency will vary depending on application workload and your hardware and software

configurations. Intel’s numbering is not a measurement of higher performance. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, Intel logo and the Intel Inside logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
 Intel® Turbo Boost performance varies depending on hardware, software and overall system configuration. See http://www.intel.com/technology/turboboost/ for more information.
 Battery life tested by HP using continuous FHD video playback, 1080p (1920x1080) resolution, 150 nits brightness, system audio level at 17%, player audio level at 100%, played full-screen from local storage, headphone attached, wireless on but not connected. Actual battery life will vary

depending on configuration and maximum capacity will naturally decrease with time and usage.

© Copyright 2017 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. Not all features are available in all editions or versions of Windows. Systems may require
upgraded and/or separately purchased hardware, drivers, software or BIOS update to take full advantage of Windows functionality. Windows 10 is automatically updated, which is always enabled. ISP fees may apply and additional requirements may apply over
time for updates. See http://www.microsoft.com.
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PrestatiesPrestaties
BesturingssysteemBesturingssysteem
Windows 10 Home 64
ProcessorProcessor
Intel® Core™ i5 8265U (1.6 GHz base frequency, up to 3.9 GHz with Intel® Turbo Boost
Technology, 6 MB cache, 4 cores) 
Processorfamilie: 8th Generation Intel® Core™ i5 processor 
ChipsetChipset
Intel® Integrated SoC
GeheugenGeheugen
8 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 8 GB)
Transfer rates up to 2400 MT/s.
GegevensopslagGegevensopslag
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
DVD-Writer
Dropbox
VideoVideo
Integrated: Intel® UHD Graphics 620; 
AudioAudio
Twee luidsprekers
SchermScherm
43.9 cm (17.3") diagonal FHD IPS anti-glare WLED-backlit (1920 x 1080)
Display Color GamutDisplay Color Gamut
72% NTSC
Brightness(typical)Brightness(typical)
300 nits
VoedingVoeding
45 W AC power adapter;
Type batterijType batterij
3-cell, 41 Wh Li-ion;
210 g;
Batterij en voedingBatterij en voeding
Tot 11 uur ;
Ondersteunt snel opladen van de batterij: circa 50% in 45 minuten
Maximum batterijlevensduur bij afspelen van videoMaximum batterijlevensduur bij afspelen van video
Tot 10 uur

InterfacemogelijkhedenInterfacemogelijkheden
NetwerkinterfaceNetwerkinterface
Geïntegreerd 10/100/1000 GbE LAN
Draadloze connectiviteitDraadloze connectiviteit
Realtek RTL8723DE 802.11b/g/n (1x1) and Bluetooth® 4.2 combo
Miracast compatible
PoortenPoorten
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
WebcamWebcam
HP TrueVision HD Camera with integrated digital microphone

OntwerpOntwerp
ProductkleurProductkleur
Natural silver cover and base, ash silver keyboard frame
Vertical brushing pattern

SoftwareSoftware
HP appsHP apps
HP Audio Switch; HP JumpStart
SoftwareSoftware
Netflix; 1 month trial for new Microsoft Office 365 customers
Service en supportService en support
McAfee LiveSafe™ 

Aanvullende informatieAanvullende informatie
Bestelnr.Bestelnr.
P/N: 6ZJ82EA #UUG 
UPC/EAN code: 193905526383
Zuinig energieverbruikZuinig energieverbruik
ENERGY STAR® certified; EPEAT® Silver registered
GewichtGewicht
2.34 kg;
In verpakking: 3,24 kg
Gewicht, noot (metrisch): Gewicht is afhankelijk van de configuratie
AfmetingenAfmetingen
41,48 x 27,22 x 2,45 cm;
In verpakking: 55,2 x 34,5 x 6,9 cm
Afmetingen, noot (metrisch): Afmetingen zijn afhankelijk van de configuratie
GarantieGarantie
2 years limited warranty, including 2 year parts, 2 years labor and 2 year onsite service. Terms
and conditions vary by country. Certain restrictions and exclusions apply.; You can expand the
warranty coverage of your product to reach up to 3 years in total; for more information:
www.hp.com/be/garantie-uitbreiding, www.hp.com/be/extension-garantie
ToetsenbordToetsenbord
Full-size island-style ash silver keyboard with numeric keypad
Touchpad with multi-touch gesture support
BeveiligingsbeheerBeveiligingsbeheer
Ondersteuning Kensington MiniSaver™-veiligheidsslot
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