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Saat enemmän aikaan missä vain. Koko päivän ajan.

Pysy yhteydessä tärkeisiin ihmisiin ja asioihin pitkän akunkeston sekä ohuen ja mukavasti mukana kulkevan
mikroreunaisen rakenteen avulla. HP:n 15,6 tuuman kannettavan luotettavalla suorituskyvyllä ja laajalla näytöllä voit
suoratoistaa sisältöä, surffata verkossa ja suoriutua tehtävistä vaivatta vuorokauden ympäri – työntekosi tehostuu ja
viihdyt paikassa kuin paikassa.

*Todellinen tuote ei ehkä ole kuvan mukainen

Ota mukaan kaikkialle. Näe enemmän.
Näe enemmän ruudulla 6,5 mm:n
mikroreunanäytöllä. Ohuen ja kevyen rakenteen
ansiosta tämä kannettava kulkee vaivattomasti
mukana kaikkialle.

Luotettavaa suorituskykyä jokaiseen päivään.
Intel®-prosessorin teho auttaa selättämään
kiireisimmätkin työpäivät. Tallenna tärkeät asiat reilun
kokoiseen valokuville, videoille ja asiakirjoille
tarkoitettuun tallennustilaan.

Tehokas ja valmiina toimintaan. Koko päivän ajan.
Pitkän akunkeston ja HP Fast Charge -pikalatauksen
avulla voit työskennellä, viihtyä ja pysyä yhteydessä
koko päivän. Sisäänrakennettu tarkka kosketuslevy ja
monikosketustoiminnot nopeuttavat navigointia ja
parantavat tuottavuutta.
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Mukana

Hanki tuore näkökulma
Windows 11 tarjoaa tyynen ja luovan tilan, jossa voit toteuttaa luovuuttasi
tuoreen käyttökokemuksen avulla. Uudistetusta Käynnistä-valikosta uusiin
tapoihin pitää yhteyttä sinulle tärkeisiin ihmisiin, uutisiin, peleihin ja sisältöön –
Windows 11:ssä voit ajatella, ilmaista itseäsi ja luoda luonnollisesti.

Saat erinomaista suorituskykyä työhön ja pelaamiseen
Kun kannettavassa on Intel® Pentium® -prosessori, useiden tehtävien
tekeminen samanaikaisesti monen näytön toiminnoilla käy vaivattomasti,
ystävien ja perheenjäsenten kanssa viestiminen helposti ja kaikki
suosikkiviihde kulkee mukana matkoilla. Se tarjoaa suorituskykyä ja laatua,
jota Intel® Pentium® -prosessorilta voi odottaa. Näytön koolle, hintaluokalle ja
tyylille on hienoja vaihtoehtoja, joten voit valita itsellesi täydellisesti sopivan
kannettavan.
Full HD -näyttö
Voit rentoutua ja nauttia kristallinkirkkaasta kuvasta ja eloisasta laadusta 2
miljoonan pikselin ansiosta. 1 920 × 1 080 -tarkkuus antaa kaikelle
digitaaliselle sisällölle uuden ulottuvuuden.

Heijastamaton näyttö
Nauti auringosta ja suosikkisisällöstäsi heijastamattoman näytön ansiosta.
Heijastamattomuus ja kiiltämättömyys tarkoittaa vähemmän heijastuksia
ulkotiloissa.
HP QuickDrop
Siirrä valokuvia, videoita, asiakirjoja ja muuta langattomasti tietokoneen ja
mobiililaitteen välillä.

Adobe-tarjous
Saat Adoben parhaiden luovuus- ja tuottavuussovellusten 1 kuukauden
kokeilujakson, kun ostat tietokoneen HP:ltä. Luo mitä vain voit kuvitella:
valokuvia, videoita, graikkaa, verkkosivuja, PDF-tiedostoja ja muuta. Aloita
sovelluksella, joka sopii parhaiten tarpeisiisi.
PCIe SSD -tallennus
Laite käynnistyy hetkessä jopa 512 Gt:n salamannopealla PCIe SSD -
kovalevyllä.

Wi-Fi 5 (2x2) ja Bluetooth® 5.0 (802.11a/b/g/n/ac)
Enää ei tarvitse murehtia epävakaata Internet-yhteyttä ja heikkoja yhteyksiä.
Pysy tehokkaasti yhteydessä Wi-Fi- ja Bluetooth®-lisävarusteiden ja
uusimman Wi-Fi 5 (2x2) -WLAN-sovittimen ja Bluetooth® 5.0:n avulla.
MU-MIMO-yhteensopiva
Jos kodissasi on useita MU-MIMO-laitteita, MU-MIMO-tuki toimii yhdessä MU-
MIMO-reitittimen kanssa maksimoiden verkkoliikenteen, jotta verkkoyhteys
toimii tasaisemmin.

DDR4 RAM
DDR4 on RAM-muistin tulevaisuus. Se toimii tehokkaammin ja
luotettavammin suuremmilla nopeuksilla. Sen kaistanleveys on suurempi,
joten kaikki moniajosta pelien pelaamiseen sujuu tehokkaammin.

SuperSpeed USB Type-C® – tiedonsiirtonopeus 5 Gb/s
Liitä ulkoinen tallennuslaite SuperSpeed USB Type-C® -liitäntään, jonka
tiedonsiirtonopeus on 5 Gb/s. Liittimen voi kytkeä liitäntään kummin päin
tahansa, joten se menee aina oikein.
Yhdistetty nykyaikainen valmiustila
Pysy ajan tasalla sähköpostista, ilmoituksista ja muusta silloinkin, kun et käytä
kannettavaasi. Kannettava pysyy yhdistettynä päivityksiä varten.

SD- ja Micro SD -kortinlukijat
Kun asetat SD- tai Micro SD -kortin kortinlukijaan, saat enemmän
tallennustilaa elokuvia, valokuvia ja musiikkia varten ja voit käyttää korttiin
tallennettua sisältöä.
Täysikokoinen taustavalaistu näppäimistö, jossa kiinteä numeronäppäimistö
Täysikokoisella näppäimistöllä ja kiinteällä numeronäppäimistöllä voit
kirjoittaa mukavasti ja parantaa tuottavuutta. Näppäinten liikerata on 1,5 mm.

HP Imagepad ja mahdollisuus käyttää monen kosketuksen eleitä
Aito monikosketuksia tukeva touchpad tukee neljän sormen eleitä, joten voit
vierittää, zoomata ja siirtyä yhdellä kosketuksella.
HP True Vision HD -kamera
Selkeitä videojutteluita jopa hämärässä. Keskustelut vaikuttavat
kasvokkaisilta, joten yhteydenpito sujuu helpommin.

Dropbox cloud -tallennus
Tallenna ja synkronoi sisältösi verkkoon Dropboxin avulla. Saat 25 Gt
tallennustilaa yhdeksi vuodeksi, jotta voit käyttää, hallita ja jakaa valokuvia,
musiikkia ja tiedostoja mistä tahansa internet-yhteyden välityksellä.
McAfee® LiveSafe™
Suojaa käyttöjärjestelmäsi 30 päivän maksuttomalla McAfee® LiveSafe™ -
tilauksella.

Kapeareunainen näyttö
Näet enemmän näytöstä, kun mikroreuna maksimoi näyttöalan.
Kaksoiskaiuttimet
Toista suosikkimusiikkiasi, elokuvaa tai peliä stereokaiuttimilla.

HP Fast Charge
Kun kannettavan tietokoneen akku tyhjenee, kenelläkään ei ole tuntikausia
aikaa odotella sen latautumista. Kun sammutat laitteesta virran, sen akku
latautuu 50-prosenttisesti noin 45 minuutissa.
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*Todellinen tuote ei ehkä ole kuvan mukainen

Määritykset
Suorituskyky
Käyttöjärjestelmä
Windows 11 Home
Suoritin
Intel® Pentium® Silver N6000 -prosessori (Burst-kellotaajuus jopa 3,3 GHz, 4 Mt L3-
välimuistia, 4 ydintä, 4 säiettä)  
Suoritinperhe: Intel® Pentium® Silver -prosessori
Piirisarja
Sisäinen Intel® SoC -emolevy
Muisti
8 Gt DDR4-2933 MHz RAM -muistia (1 × 8 Gt)
Siirtonopeus jopa 2933 Mt/s.
Käyttäjän saatavissa olevien muistipaikkojen määrä: 0
Tallennusvälineet
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Mukana ei tule optista asemaa
25 Gt Dropbox-tallennustilaa 12 kuukaudeksi
Graikka
Integroitu: Intel® UHD Graphics -näytönohjain; 
Ääni
Kaksoiskaiuttimet
Näyttö
Lävistäjältään 39,6 cm:n (15,6 tuuman) heijastamaton FHD-näyttö, mikroreunat, 250 cd/m²,
45 % NTSC-väriavaruudesta (1920 × 1080)
Näyttö-runkosuhde
82.12%
Teho
45 W:n Smart-verkkovirtalaite;
Akun tyyppi
3-kennoinen 41 Wh:n litiumioniakku
210 g
Akku ja virta
Jopa 7 tuntia 30 minuuttia ;
Tukee akun nopeaa lataamista: noin 50 prosenttiin 45 minuutissa
Akun enimmäiskäyttöikä, videotoisto
Jopa 11 tuntia 15 minuuttia

Liitettävyys
Langaton liitettävyys
Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2×2) Wi-Fi® ja Bluetooth® 5 -yhdistelmä 
MU-MIMO-tuettu; Moderni valmiustila (yhdistetty)
Portit
1 SuperSpeed USB Type-C® – tiedonsiirtonopeus 5 Gb/s; 2 SuperSpeed USB Type-A –
tiedonsiirtonopeus 5 Gb/s; 1 HDMI 1.4b; 1 AC smart pin -virtaliitäntä; 1 kuuloke-
mikrofoniyhdistelmäliitäntä
Laajennuspaikat
1 monitoiminen SD-kortinlukija
Web-kamera
HP TrueVision 720p -teräväpiirtokamera integroidulla digitaalisella kaksoismikrofonilla

Suunnittelu
Tuotteen väri
Pikimusta
Verkkokuvioitu pinta

Ohjelmistot
HP:n sovellukset
HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP QuickDrop
Ohjelmistot
ExpressVPN (30 päivän maksuton kokeilujakso); LastPass Premium (30 päivän maksuton
kokeilujakso) ; 
Kuukauden kokeiluversio uusille Microsoft 365 -asiakkaille
Huolto ja tuki
McAfee LiveSafe™; 1 kuukauden Adoben ilmainen kokeilutarjous 

Lisätietoja
Osanumero
Tuotenro: 77Z66EA #UUW 
UPC/EAN-koodi: 197029612120
Ympäristömerkit
EPEAT® Silver -rekisteröity 
ENERGY STAR® -hyväksyntä
Paino
1,65 kg;
Pakattuna: 2,21 kg
Painon ilmoitus: Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan
Mitat
35,85 × 24,2 × 1,79 cm;
Pakattuna: 6,9 × 52 × 30,5 cm
Mittojen ilmoitus: Koko vaihtelee kokoonpanon mukaan
Valmistajan takuu
1 vuoden (1/1/0) rajoitettu takuu sisältää 1 vuoden takuun osille ja työlle. Ei korjausta
asiakkaan luona. Ehdot ja edellytykset vaihtelevat maittain. Tietyt rajoitukset ja poikkeukset
ovat voimassa.
Näppäimistö
Täysikokoinen syvänmusta näppäimistö, jossa numeronäppäimistö
Monikosketusta tukeva HP Imagepad -kosketuslevy; Tarkkuuskosketuslevyn tuki
Tietoturvan hallinta
Trusted Platform Module (laiteohjelmisto-TPM) -tuki
Malliin ei saa sormenjälkilukijaa.
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Takuupalvelut*

Nouto ja palautus -takuu
kolme vuotta
U1PS3E

Keskeisten myyntiargumenttien alaviitteet
Ominaisuuksien viestinnän alaviitteet
 Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmät saattavat edellyttää laitteiston, ohjainten tai ohjelmiston päivitystä ja/tai hankintaa tai BIOS-päivitystä, jotta kaikkia

Windowsin toimintoja voidaan hyödyntää. Windows päivitetään ja otetaan käyttöön automaattisesti Edellyttää nopeaa Internet-yhteyttä ja Microsoft-tiliä. Internet-palveluntarjoaja saattaa veloittaa maksun ja uusia
vaatimuksia saattaa tulla ajan mittaan. Lisätietoja: http://www.windows.com.
 Intel ja Core ovat Intel-yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
 Full HD -kuvan katseluun tarvitaan täysteräväpiirtomateriaalia (FHD).
 Tarjous saatavilla maailmanlaajuisesti (ei Kiinassa ja kauppasaarrossa olevissa maissa tai muissa maissa, jotka ovat rajoitettuja soveltuvan lain tai määräyksen nojalla) uusille ja nykyisille tilaajille iältään vähintään 18

vuotta. Napsauttamalla aloitusvalikossa Adobe-kuvaketta voit lunastaa kuukauden mittaisen maksuttoman kokeilujäsenyyden tiettyyn Adobe-ohjelmistoon. Ohjelmisto on laitekohtainen eikä sitä voi siirtää. Jos haluat
tehdä kestotilauksen, voit antaa maksutietosi rekisteröitymisen yhteydessä. Mikäli lisäät maksutavan, tilaustasi jatketaan automaattisesti kyseisellä hetkellä voimassa olevaan hintaan, kunnes lopetat tilauksen. Jos lopetat
tilauksen ennen kuukauden maksuttoman kokeilujakson loppua, siitä ei veloiteta. Voit lopettaa tilauksesi koska tahansa Adobe-tilisivullasi tai ottamalla yhteyttä asiakastukeen. Katso tähän tarjoukseen kuuluvien Adobe-
tuotteiden nykyiset hinnat. Tarjous ei ole voimassa oppilaitos-, OEM- eikä määrälisenssiasiakkaille. Mikäli saatavissa vastaanottajan asuinpaikassa. Tarjoukseen saattaa liittyä lisäehtoja ja -edellytyksiä. MITÄTÖN ALUEILLA,
JOILLA LAKI KIELTÄÄ TARJOUKSEN TAI RAJOITTAA SITÄ.
 Edellyttää langatonta tukiasemaa ja Internet-liittymää, jotka on hankittava erikseen. Julkisia langattomia tukiasemia on rajoitetusti saatavilla. Wi-Fi 5 (802.11ac) on taaksepäin yhteensopiva aiempien Wi-Fi 5 -

tekniikkojen kanssa.
 Todelliset nopeudet saattavat vaihdella. USB Type-C®- ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin tavaramerkkejä.
 Toiminnot saattavat vaatia ohjelmistoja tai muita kolmannen osapuolen sovelluksia toimiakseen kuvatulla tavalla.
 25 Gt maksutonta verkkotallennustilaa yhdeksi vuodeksi rekisteröintipäivästä alkaen. Täydelliset tiedot ja käyttöehdot, myös peruutuskäytännöt, saa osoitteesta www.dropbox.com. Edellyttää Internet-yhteyttä, joka on

hankittava erikseen.
 Edellyttää Internet-yhteyttä, joka on hankittava erikseen. Tilaus tarvitaan 30 päivän jälkeen.
 Lataa akun jopa 50 prosenttiin 45 minuutin kuluessa, kun järjestelmä on sammutettu (Sammuta-komennolla). Suositellaan käytettäväksi kannettavan tietokoneen mukana toimitetulla HP:n virtalähteellä. Ei suositella

käytettäväksi pienemmän kapasiteetin akkulaturilla. Kun akku on latautunut 50 prosenttiin, lataus palautuu normaaliksi. Latausaika voi vaihdella ±10 % järjestelmän toleranssien takia. Saatavana tiettyihin HP-tuotteisiin.
Täysimittainen luettelo tuotteen ominaisuuksista on osoitteessa http://store.hp.com.
Teknisten määritysten alaviitteet
 25 Gt ilmaista Dropbox-tallennustilaa 12 kuukaudeksi rekisteröintipäivästä alkaen. Täydelliset tiedot ja käyttöehdot, mukaan lukien tilauksen peruutuskäytännöt, voi lukea Dropbox-verkkosivuilta osoitteessa

https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Edellyttää Internet-yhteyttä, joka on hankittava erikseen.
 Sisältää 30 päivän pituisen McAfee LiveSafe -tilauksen maksutta. Edellyttää Internet-yhteyttä, joka on hankittava erikseen. Käyttö päättymispäivän jälkeen edellyttää tilausta.
 Windows -käyttöjärjestelmässä MobileMark 18 -akun käyttöaika vaihtelee esimerkiksi tietokoneen mallin, kokoonpanon, ladattujen sovellusten, ominaisuuksien, käytön, langattoman toiminnan ja virranhallinta-

asetusten mukaan. Akun enimmäiskapasiteetti vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Lisätietoja on osoitteessa https://bapco.com/products/mobilemark-2018/
 Lataa akun jopa 50 prosentin tasolle 45 minuutissa, kun järjestelmä on sammutettu (käyttämällä Sammuta-komentoa). Suositellaan käytettäväksi kannettavan tietokoneen mukana toimitettavan HP:n virtalähteen

kanssa, ei pienemmän kapasiteetin akkulatureiden kanssa. Kun 50 prosentin lataustaso on saavutettu, latausnopeus palautuu normaaliksi. Latausaika saattaa vaihdella +/−10 % järjestelmän toleranssin vuoksi. Saatavilla
tietyissä HP-tuotteissa. Katso luettelo ominaisuuksista osoitteesta http://store.hp.com.
 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten

työkuorman sekä laitteisto- ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi, tuotemerkit ja/tai nimet eivät ilmaise suorituskykyä.
 Burst-tekniikan suorituskyky vaihtelee laitteiston, ohjelmiston ja järjestelmän yleisten määritysten mukaan.
 HP:n suorittamissa akunkestotesteissä käytettiin seuraavia asetuksia: jatkuva täysteräväpiirtovideon toisto, 1080p:n tarkkuus (1920 × 1080), 150 cd/m² kirkkaus, järjestelmän äänenvoimakkuus 17 %, soittimen

äänenvoimakkuus 100 %, koko näytön toisto paikallisesta tallennuslaitteesta, kuulokkeet liitettyinä, langaton yhteys päällä mutta ei yhdistettynä. Akun käyttöaika vaihtelee kokoonpanon mukaan, ja enimmäiskapasiteetti
vähenee luontaisesti ajan ja käytön myötä.

 Edellyttää langatonta tukiasemaa ja Internet-liittymää, jotka on hankittava erikseen. Julkisia langattomia tukiasemia on rajoitetusti saatavilla. Wi-Fi 5 (802.11ac) on taaksepäin yhteensopiva aiempien Wi-Fi 5 -
tekniikkojen kanssa.

 Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
 Aktiivisen ja epäaktiivisen katselualueen osuus aktiivisesta katselualueesta plus reunuksesta. Mitattu kannen ollessa kohtisuorassa pöytään nähden.
 Akun todellinen wattituntien (Wh) määrä vaihtelee suunnitellusta kapasiteetista. Akkukapasiteetti pienenee luonnollisesti varastoinnin keston, ajan, käytön, ympäristön, lämpötilan, järjestelmän kokoonpanon, ladattujen

sovellusten, ominaisuuksien, virranhallinta-asetusten ja muiden tekijöiden mukaan.
 Palautuu LastPass Basic -tilaukseksi 30 päivän kuluttua.
 On aktivoitava 180 päivän kuluessa Windowsin aktivoinnista.
 Tarjous saatavilla maailmanlaajuisesti (ei Kiinassa ja kauppasaarrossa olevissa maissa tai muissa maissa, jotka ovat rajoitettuja soveltuvan lain tai määräyksen nojalla) uusille ja nykyisille tilaajille iältään vähintään 18

vuotta. Napsauttamalla aloitusvalikossa Adobe-kuvaketta voit lunastaa kuukauden mittaisen maksuttoman kokeilujäsenyyden tiettyyn Adobe-ohjelmistoon. Ohjelmisto on laitekohtainen eikä sitä voi siirtää. Jos haluat
tehdä kestotilauksen, voit antaa maksutietosi rekisteröitymisen yhteydessä. Mikäli lisäät maksutavan, tilaustasi jatketaan automaattisesti kyseisellä hetkellä voimassa olevaan hintaan, kunnes lopetat tilauksen. Jos lopetat
tilauksen ennen kuukauden maksuttoman kokeilujakson loppua, siitä ei veloiteta. Voit lopettaa tilauksesi koska tahansa Adobe-tilisivullasi tai ottamalla yhteyttä asiakastukeen. Tutustu Adobe Sparin ja muiden tässä
tarjouksessa olevien Adobe-tuotteiden nykyisiin hintoihin. Tarjous ei ole voimassa oppilaitos-, OEM- eikä määrälisenssiasiakkaille. Saatavuuden alainen vastaanottajan asuinpaikassa. Tarjoukseen saattaa liittyä lisäehtoja ja
-edellytyksiä. MITÄTÖN ALUEILLA, JOILLA LAKI KIELTÄÄ TARJOUKSEN TAI RAJOITTAA SITÄ.

 Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisteröintiin IEEE 1680.1-2018 EPEAT® -standardin mukaan. EPEAT®-rekisteröinti vaihtelee maittain. Lisätietoja on osoitteessa www.epeat.net.

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa
rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM
ja Thunderbolt ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. AMD, Ryzen, Athlon ja Radeon ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä.
Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota HP Inc. käyttää lisenssillä. NVIDIA ja GeForce ovat NVIDIA Corporationin tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. USB Type-C®- ja USB-C®
ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä. DisplayPort™ ja DisplayPort™-logo ovat Video Electronics Standards Associationin (VESA®) omistamia tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. McAfee ja
McAfee LiveSafe ovat McAfee LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ENERGY STAR on Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (EPA) rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut
tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmät saattavat edellyttää laitteiston, ohjainten tai ohjelmiston päivitystä ja/tai
hankintaa tai BIOS-päivitystä, jotta kaikkia Windowsin toimintoja voidaan hyödyntää. Windows päivitetään ja otetaan käyttöön automaattisesti Edellyttää nopeaa Internet-yhteyttä ja Microsoft-tiliä. Internet-palveluntarjoaja
saattaa veloittaa maksun ja uusia vaatimuksia saattaa tulla ajan mittaan. Lisätietoja: http://www.windows.com.
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