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HP Pavilion Laptop 15-eg0064nq

Lucrezi oriunde. Te joci oriunde.

Laptopul Pavilion 15 oferă performanţe superioare într-un design mai mic, prin urmare realizezi mai multe oriunde ai
merge. Bucură-te de caracteristici de divertisment uluitoare, cu ecranul cu micro-margini şi sistemul audio B&O.

*Imaginea produsului poate fi diferită

Satisfacţie instantanee
Performanţă superioară. Alege un laptop care ţine
pasul cu tine, cu procesor Intel® premium din a 11-a
generaţie.

Mai puţin de cărat. Mai multă bucurie.
Un laptop compact care simplifică productivitatea în
mişcare datorită zonei de atingere de precizie, iar
autonomia mare a acumulatorului şi tehnologia HP
Fast Charge  te menţin în mişcare.

Divertisment de excepţie
Cu sistemul audio B&O, raportul ecran/corp mai mare
şi rama cu micro-margini care maximizează
vizualizarea, te bucuri la maximum de conţinutul de
divertisment pe laptop.1
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Beneficii

Introducing Intel® Ginger: Exceptional experience, anywhere
Intel® “Ginger” brings the perfect combination of features to make you
unstoppable. Get things done fast with high performance, instant
responsiveness and best-in-class connectivity.

Intel® Iris® Xᵉ graphics
Impressive performance for creating, gaming, and entertainment. A new level
of graphics performance and crisp, stunning visuals – with the convenience of
a thin & light laptop.

Ecran IPS FHD
Bucuraţi-vă de imagini extrem de clare din orice unghi. Cu unghiurile largi de
vizualizare de 178° şi o rezoluţie vibrantă de 1920 x 1080, veţi avea
întotdeauna o vizualizare excelentă a conţinutului preferat.

Panou antireflexie
Bucuraţi-vă de soare şi de conţinutul preferat cu acest panou antireflexie.
Nereflectant şi având un luciu scăzut, reduce strălucirea luminii când sunteţi
afară.

Acumulator foarte durabil
Te ocupi de toate sarcinile zilnice, fără griji privind reîncărcarea. Cu cele până
la 8 ore de autonomie a bateriei, poţi lucra, viziona mai mult şi petrece mai
mult timp fără restricţii.

HP Fast Charge
Când laptopul nu mai are multă energie, nimeni nu are timp să aştepte ore
întregi pentru a-l reîncărca. Opreşte dispozitivul şi încarcă-l de la 0 până la
50% din capacitate în aproximativ 45 de minute.

Unitate SSD PCIe
Porneşte în câteva secunde cu viteza fulgerului, cu unitatea de stocare SSD
PCIe de 512 GB.

Wi-Fi 5 (2x2) & Bluetooth® 5.0 (802.11a/b/g/n/ac)
Nu îţi face niciodată griji în privinţa întreruperilor de Internet şi a conexiunilor
slabe. Rămâi conectat la Wi-Fi şi la accesoriile Bluetooth®, cu cel mai recent
adaptor Wi-Fi 5 (2x2) WLAN şi Bluetooth® 5.0.

DDR4 RAM
Conceput pentru a funcţiona mai eficient şi mai fiabil la viteze mai mari, DDR4
este viitorul memoriei RAM. Graţie lăţimii de bandă mai mari, toate activităţile,
de la multitasking la jocuri, beneficiază de o îmbunătăţire a performanţelor.

SuperSpeed USB Type-C® Power + Display + 10Gb/s signaling rate
Alimentezi dispozitivul sau conectezi un afişaj extern de la un singur port
USB-C® cu o rată de transmisie a datelor de 10 Gb/s. Acesta este reversibil,
astfel încât poţi să introduci conectorul în orice poziţie.

HP Imagepad cu gesturi de mişcări tactile
Această zonă de atingere pentru mişcări tactile acceptă gesturi cu patru
degete şi își permite să derulezi, să faci zoom şi să navighezi cu o simplă
atingere.

Tastatură iluminată din fundal, cu tastatură numerică integrată
Continuaţi să lucraţi chiar şi în încăperi slab iluminate sau când călătoriţi
noaptea cu avionul. Cu o tastatură iluminată şi o tastatură numerică
integrată, puteţi tasta confortabil în mai multe medii.

Afişaj cu micro-margini pe trei laturi
Beneficiezi de un ecran mai mare cu afişaj cu micro-margini pe trei laturi, care
maximizează vizualizarea.

Experienţă audio cu adevărat puternică
Cu sistemul de două difuzoare HP, HP Audio Boost şi reglajele particularizate
de experţii de la B&O, vei beneficia de un sunet autentic şi bogat. Lasă
sunetul să te impresioneze.
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*Imaginea produsului poate fi diferită

Specificaţii

Performanţă
Sistem de operare
FreeDOS
Procesor
Intel® Core™ i7-1165G7 (up to 4.7 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 4
cores)  
Familie de procesoare: Procesor Intel® Core™ i7 din generaţia a 11-a
Chipset
Intel® SoC integrat
Memorie
SDRAM DDR4-3200 de 16 GB (2 x 8 GB)
Sloturi de memorie: 0:
Viteze de transfer de până la 3200 MT/s.
Stocare
SSD PCIe® NVMe™ M.2 de 512 GB
Unitatea optică nu este inclusă
Grafică
Componente integrate: Placă grafică Intel® Iris® Xᵉ; 
Audio
Sistem audio B&O; două difuzoare; HP Audio Boost
Ecran
Ecran FHD (1920 x 1080) IPS antireflexie cu diagonală de 39,6 cm (15,6"), cu micro-margini,
250 niţi, 45% NTSC
Raport ecran/corp
86%
Alimentare curent
Adaptor de alimentare de c.a. inteligent de 45 W;
Tip baterie
Li-ion cu 3 elemenţi, 41 Wh;
Baterie şi alimentare
Până la 8 ore ;
Acceptă încărcarea rapidă a acumulatorului: aproximativ 50% în 45 de minute
Durată maximă de viaţă a acumulatorului, pentru redare video
Până la 8 ore şi 30 de minute

Conectivitate
Conectivitate wireless
Combinaţie Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® şi Bluetooth® 5 
compatibilă Miracast; compatibilă MU-MIMO
Porturi
1 x USB Type-C® SuperSpeed cu rată de transmisie de date de 10 Gb/s (alimentare USB,
DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge); 2 x USB Type-A SuperSpeed cu rată de transmisie de
date de 5 Gb/s; 1 x HDMI 2.0; 1 x adaptor de c.a. Smart Pin; 1 x port combinat căşti/microfon
1 cititor de carduri media pentru mai multe formate SD

Informaţii suplimentare
Număr componentă
Număr produs: 2L9V2EA #AKE 
Cod UPC/EAN: 195161563379
Greutate
1,75 kg;
Împachetat: 2,29 kg
Notă privind greutatea: Greutatea variază în funcţie de configuraţie
Dimensiuni
36,02 x 23,4 x 1,79 cm;
Împachetat: 6,9 x 52 x 30,5 cm
Notă privind dimensiunea: Dimensiunile variază în funcţie de configuraţie
Garanţie
2 ani servicii limitate cu componente, manoperă şi service la centru autorizat.; Puteţi extinde
acoperirea garanţiei produsului pentru a ajunge la un total de până la 3 ani; pentru mai multe
informaţii, consultaţi revânzătorul HP.
Tastatură
Tastatură argintiu natural, iluminată din fundal, de dimensiuni normale, cu tastatură numerică
HP Imagepad cu suport pentru gesturi multi-atingere; Suport pentru precizia zonei de
atingere
Gestiunea securităţii
Slot încuietoare de securitate nano Kensington
Cititorul de amprente nu este disponibil
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Accesorii recomandabile
* Nu este inclus.

Căşti Stereo HP H2800
(negru sau auriu ca
mătasea)
2AP94AA

Tastatură şi mouse
wireless HP 300
3ML04AA

Mouse reîncărcabil HP
Spectre 700 (Argintiu
metalic)
3NZ71AA

Service în garanţie*

3 ani - returnare la depozit
U4817E

Note de subsol privind punctele cheie la vânzare

 Reîncarcă acumulatorul până la 50% în 45 de minute, când sistemul este oprit (utilizând comanda „închidere”). Se recomandă pentru utilizarea cu adaptorul HP furnizat cu notebookul, nefiind recomandat un încărcător
pentru acumulator de capacitate mai mică. După ce acumulatorul s-a încărcat la 50% din capacitate, viteza de încărcare revine la normal. Timpul de încărcare poate varia cu +/-10%, datorită toleranţei sistemului.
Disponibilitate numai la anumite produse HP. Pentru o listă completă de caracteristici ale produsului, consultă http://store.hp.com.

Note de subsol privind mesageria

 Procesoarele Multi-core sunt concepute să îmbunătăţească performanţele anumitor produse software. Nu toţi clienţii sau toate aplicaţiile software vor beneficia neapărat în urma utilizării acestei tehnologii. Performanţa
şi frecvenţa ceasului vor varia în funcţie de sarcinile de lucru ale aplicaţiilor şi de configuraţiile hardware şi software. Numerotarea Intel nu este o măsură a performanţelor superioare.
 Intel and Iris are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries. Intel, the Intel logo and Iris are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.
 Pentru a vizualiza imagini FHD, este necesar conţinut de FHD (Full high-definition).
 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-2018/ for additional details.
 Reîncarcă acumulatorul până la 50% în 45 de minute când sistemul este oprit (utilizând comanda „închidere”). Se recomandă pentru utilizarea cu adaptorul HP furnizat cu notebookul, nefiind recomandat un încărcător de

acumulator de capacitate mai mică.
 Punctul de acces wireless şi serviciul de Internet sunt necesare şi se comercializează separat. Disponibilitatea punctelor de acces wireless publice este limitată. Wi-Fi 5 (802.11ac) este retrocompatibil cu specificaţiile Wi-Fi

5 anterioare.
 Vitezele de transfer reale pot varia. USB Type-C® şi USB-C® sunt mărci comerciale ale USB Implementers Forum.

Note de subsol privind specificaţiile tehnice

 Durata de viaţă a acumulatorului cu Windows 10 MobileMark 18 depinde de diferiţi factori, printre care modelul produsului, configuraţia, aplicaţiile încărcate, caracteristicile, utilizarea, funcţionalitatea wireless şi setările de
gestionare a energiei. Capacitatea maximă a acumulatorului va scădea natural în timp şi ca urmare a utilizării. Pentru detalii suplimentare, consultă https://bapco.com/products/mobilemark-2018/.
 Reîncarcă acumulatorul până la 50% în 45 de minute, când sistemul este oprit (utilizând comanda „închidere”). Se recomandă pentru utilizarea cu adaptorul HP furnizat cu notebookul, nefiind recomandat un încărcător de

acumulator de capacitate mai mică. După ce sarcina ajunge la 50% din capacitate, viteza de încărcare revine la viteza normală. Timpul de încărcare poate varia cu +/-10%, datorită toleranţei sistemului. Disponibilitate numai
la anumite produse HP. Pentru o listă completă de caracteristici ale produsului, consultă http://store.hp.com.
 Procesoarele Multi-core sunt concepute să îmbunătăţească performanţele anumitor produse software. Nu toţi clienţii sau toate aplicaţiile software vor beneficia neapărat în urma utilizării acestei tehnologii. Performanţa

şi frecvenţa ceasului vor varia
 Performanţele Intel® Turbo Boost variază în funcţie de hardware, de software şi de configuraţia generală a sistemului. Pentru mai multe informaţii, consultă http://www.intel.com/technology/turboboost/.
 Durata de viaţă a acumulatorului testată de HP utilizând redare video FHD continuă, rezoluţie de 1080p (1920x1080), luminozitate de 150 niţi, nivel audio sistem la 17%, nivel audio player la 100%, redare pe tot ecranul

din unitatea de stocare locală,
 Punctul de acces wireless şi serviciul de Internet sunt necesare şi se comercializează separat. Disponibilitatea punctelor de acces wireless publice este limitată. Wi-Fi 5 (802.11ac) este retrocompatibil cu specificaţiile Wi-

Fi 5 anterioare.
 Toate specificaţiile de performanţă reprezintă specificaţiile tipice furnizate de producătorii de componente HP; performanţa reală poate varia în plus sau în minus.
 Procent din zona de vizualizare activă şi neactivă faţă de zona de vizualizare activă plus margine. Măsoară cu capacul aşezat în poziţie verticală faţă de birou.
 HP Sleep and Charge necesită un cablu sau un dongle standard de încărcare USB Type-A/Type-C cu un dispozitiv extern pentru funcţionalitate completă.
 HP Sleep and Charge necesită un cablu sau un dongle standard de încărcare USB Type-A/Type-C cu un dispozitiv extern pentru funcţionalitate completă.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile
exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau
editoriale sau pentru omisiunile din acest document. Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM şi Thunderbolt sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Intel Corporation sau ale filialelor sale
din Statele Unite ale Americii şi din alte ţări/regiuni. AMD, Ryzen, Athlon şi Radeon sunt mărci comerciale ale Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth este o marcă comercială a proprietarului său şi este utilizată de HP
Inc. sub licenţă. NVIDIA şi GeForce sunt mărci comerciale şi/sau mărci comerciale înregistrate ale NVIDIA Corporation în S.U.A. şi în alte ţări/regiuni. USB Type-C® şi USB-C® sunt mărci comerciale înregistrate ale USB
Implementers Forum. DisplayPort™ şi sigla DisplayPort™ sunt mărci comerciale deţinute de Video Electronics Standards Association (VESA®) în Statele Unite şi în alte ţări. McAfee şi McAfee LiveSafe sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale McAfee LLC şi ale filialelor sale din Statele Unite ale Americii şi din alte ţări/regiuni. ENERGY STAR este marcă comercială înregistrată a Agenţiei pentru Protecţia
Mediului din S.U.A. Toate celelalte mărci comerciale sunt în proprietatea deţinătorilor respectivi.
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