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Werk de hele dag door

Blijf verbonden met wat voor jou belangrijk is met een lange batterijduur en smalle randen. De HP 39,6 cm (15,6 inch)
laptop is ontwikkeld voor iedereen die overal productief wil blijven en optimaal van entertainment wil genieten en levert
betrouwbare prestaties met een groot display, waardoor je probleemloos kunt streamen, internetten en werken.

Meer scherm, minder gewicht
Dun, licht, en ontworpen om te reizen. Je foto's,
video's en projecten komen beter tot hun recht op
een scherm met randen van slechts 6,5 mm.

Betrouwbare prestaties
Kom je drukste dagen goed door met de prestaties
van een betrouwbare processor. Sla meer leuke
dingen op met een overvloed aan opslagruimte voor
al je foto's, video's en documenten.

Langer en sneller genieten
Dankzij de lange batterijduur en de HP Fast Charge-
technologie kun je de hele dag werken, series kijken
en online zijn. Geïntegreerd, nauwkeurig touchpad
met multi-touch-ondersteuning voor een betere
navigatie en een hogere productiviteit.
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Pluspunten

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

AMD Ryzen™ 3-processor
Deze nieuw ontworpen ultra-efficiënte architectuur is een revolutie in
processortechnologie en levert 4 cores en 4 threads om zelfs de meest
processorintensieve taken aan te kunnen.

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

Lange batterijlevensduur
Ga de hele dag door zonder op te laden. De batterij gaat tot 10 uur mee,
zodat je lang kunt werken en kijken zonder een stopcontact te moeten
zoeken.

Full HD-scherm
Geniet van de kristalheldere weergave en beelden met de briljante kwaliteit
van 2 miljoen pixels. De 1920 x 1080 resolutie geeft alle digitale content een
nieuwe dimensie.

Ontspiegeld scherm
Met het ontspiegelde scherm kun je ook in de zon genieten van je favoriete
content. Niet-reflecterend en matglanzend betekent minder reflectie als je
buiten bent.

AMD Radeon™ Vega-videokaart
Prikkel je visuele zintuigen met de nieuwste AMD-videokaart voor snelle,
krachtige en soepele beelden. Combineer met de nieuwste multimedia voor
ongelooflijke prestaties.

DDR4 RAM
DDR4 is het RAM van de toekomst, dat is ontworpen om efficiënter en
betrouwbaarder te werken bij hogere snelheden. Dankzij de hogere
bandbreedte gaat alles stukken sneller, van multitasking tot gamen.

USB 3.1-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.

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.

Wi-Fi 5 (1x1) en Bluetooth® 4.2
Blijf verbonden met wifi en Bluetooth®-accessoires via draadloze
technologie.

MU-MIMO-ondersteuning
Wanneer je meerdere MU-MIMO-devices in huis hebt, werkt de MU-MIMO-
ondersteuning in combinatie met een MU-MIMO-router om het
netwerkverkeer te optimaliseren en een soepeler online ervaring te bieden.

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

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.

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

Vingerafdruklezer
Ontgrendel je device eenvoudig in elke stand met behulp van je vinger.
Gepatenteerde 3D-vingerafdruktechnologie zorgt voor veilige toegang en
veilig online betalen.

Elegant 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.

Ga voor een écht revolutionair display
Ga voor een écht revolutionair display en zie meer dankzij het ontwerp met
dunne randen. Kies voor een unieke multimedia-ervaring met een optimaal
gebruik van het schermoppervlak.

Twee microfoons
Met twee microfoons en geavanceerde ruisonderdrukkingssoftware is het
geluid van skypesessies of eigen opnamen altijd kristalhelder.

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%.
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Specificaties

Prestaties
Besturingssysteem
Windows 10 Home 64
Processor
AMD Ryzen™ 3 3200U met Radeon™ Vega 3-videokaart (2,6 GHz basiskloksnelheid, tot 3,5
GHz boostkloksnelheid, 5 MB cache, 2 cores)
Processorfamilie: AMD Ryzen™ 3-processor 
Chipset
AMD geïntegreerde SoC
Geheugen
8 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 8 GB)
Overdrachtssnelheden tot 2400 MT/s.
Gegevensopslag
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Optische drive niet inbegrepen
Dropbox
Video
Geïntegreerd: AMD Radeon™ Vega 3 grafische kaart;
Audio
Twee luidsprekers
Scherm
39,6 cm (15,6 inch) wled-backlit, ontspiegeld FHD SVA met microrand, 220 nits, 45% NTSC
(1920 x 1080)
Display Color Gamut
45% NTSC
Brightness(typical)
220 nits
Voeding
45 watt Smart-netvoedingsadapter;
Type batterij
3-cels, 41-WHr lithium-ion;
210 g;
Batterij en voeding
Tot 10 uur ;
Ondersteunt snel opladen van de batterij: circa 50% in 45 minuten
Maximum batterijlevensduur bij afspelen van video
Tot 8 uur en 30 minuten

Interfacemogelijkheden
Draadloze connectiviteit
Realtek RTL8821CE 802.11b/g/n/ac (1x1) en Bluetooth® 4.2 combo
MU-MIMO-ondersteuning; Miracast-compatibel
Poorten
1 USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (dataoverdracht, gesignaleerde snelheid van 5 Gbit/s); 2 USB 3.1
Gen 1 Type-A (alleen dataoverdracht); 1 AC smart-pincode; 1 HDMI 1.4b; 1
hoofdtelefoon/microfoon combo
1 multi-formaat SD-mediakaartlezer
Webcam
HP TrueVision HD-camera met twee ingebouwde digitale microfoons

Ontwerp
Productkleur
Natuurlijk zilver
Geverfde klep en afgewerkte onderzijde, verticaal borstelpatroon met toetsenbordframe met
IMR-afwerking

Software
HP apps
HP 3D DriveGuard; HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Support Assistant
Software
Netflix (30 dagen gratis testaanbod); Testversie voor 1 maand voor nieuwe Microsoft Office
365-klanten
Service en support
McAfee LiveSafe™ 

Aanvullende informatie
Bestelnr.
P/N: 9QE46EA #UUG
UPC/EAN code: 194850240355
Zuinig energieverbruik
ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd
Gewicht
1,74 kg;
In verpakking: 2,21 kg
Gewicht, noot (metrisch): Gewicht is afhankelijk van de configuratie
Afmetingen
35,85 x 24,2 x 1,79 cm;
In verpakking: 30,5 x 52 x 6,9 cm
Afmetingen, noot (metrisch): Afmetingen zijn afhankelijk van de configuratie
Garantie
2 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice; 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
Fullsize eilandstijl toetsenbord met numerieke toetsen in Natural Silver
HP Imagepad met ondersteuning voor multi-touchbewegingen; Ondersteuning voor
Precision-touchpad
Beveiligingsbeheer
Fingerprint reader not available
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Aanbevolen accessoires
* Niet inbegrepen.

HP draadloos
toetsenbord en muis
300
3ML04AA

HP Pavilion draadloos
toetsenbord 600 zwart
4CE98AA

HP muis met kabel 1000
4QM14AA

Garantieservices*

3 jaar haal- en brengservice
U1PS4E

Voetnoten bij belangrijke verkooppunten

Voetnoten bij de functie-messaging

 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 AMD verwijst niet naar de kloksnelheid.
 Gebaseerd op interne tests van HP met CrystalDiskMark benchmarkingsoftware. De prestaties zijn sequentieel sneller (alleen-lezen) in vergelijking met een traditionele 5400-rpm schijf.
 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 https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ for additional details.
 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 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 laptop met andere 802.11ac WLAN-apparaten. Bluetooth® is een handelsmerk
dat het eigendom is van de houder en dat door HP Inc. in licentie wordt gebruikt. Draadloos toegangspunt en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare draadloze toegangspunten zijn
beperkt beschikbaar. Wi-Fi 5 (802.11ac) is backwards compatibel met oudere Wi-Fi 5 specificaties.
 Om de beschreven kenmerken te gebruiken is mogelijk software of een andere applicatie van derden vereist.
 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.
 Een internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen.
 Internettoegang is vereist, maar niet inbegrepen.
 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.

Technische specificaties, voetnoten

 Nieuwe Dropbox-gebruikers komen in aanmerking voor 25 GB gratis opslagruimte op Dropbox gedurende 12 maanden vanaf de registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden, inclusief
annuleringsvoorwaarden, op de website https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Een internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen.
 Gratis abonnement voor 30 dagen op McAfee LiveSafe service inbegrepen. Internettoegang is vereist maar niet inbegrepen. Na afloop moet een abonnement worden afgesloten.
 De levensduur van de Windows 10 MobileMark 14-batterij varieert en is afhankelijk van diverse factoren, zoals het model, 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/.
 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 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 AMD verwijst niet naar de kloksnelheid.
 De prestaties van Max Boost-klokfrequentie zijn afhankelijk van de hardware, de software en de systeemconfiguratie.
 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.

© 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. AMD, Ryzen en Radeon zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth is een handelsmerk dat eigendom is van de houder en dat
door HP Inc. in licentie wordt gebruikt. USB Type-C™ en USB-C™ zijn handelsmerken van USB Implementers Forum. ENERGY STAR is een geregistreerd handelsmerk van de United States Environmental Protection
Agency. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende eigenaren. 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.
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