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HP Pavilion Laptop 15-cs3019ur

Цей тонкий легкий ноутбук водночас потужний і красивий.

Такий стильний ноутбук підкреслить ваш унікальний смак і легко впорається з будь-якими завданнями. Це
універсальний компактний аксесуар, який може працювати хоч цілий день.

Досягайте більшого
Multitasking feels easy and fast with a high
performance Intel® processor.  Watch videos, edit
photos, and connect to family and friends with all the
power you need to get things done.

Стильний, тонкий, витончений
Новий дизайн дисплея з вузькою рамкою та гладке
металеве покриття виглядають лаконічно й
надзвичайно стильно. Кожну деталь у цьому
ноутбуку – аж до трохи піднесеної клавіатури –
продумано так, щоб вам було зручно та приємно
працювати.

Справді потужний звук
Аудіосистему Bang & Olufsen із 2 динаміками й
технологією HP Audio Boost ретельно настроєно
експертами компанії Bang & Olufsen, щоб звук був
максимально багатим і реалістичним. Відчуйте цей
звук усім тілом.
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Особливості

Anti-glare panel
Enjoy the sun and your favorite content with this anti-glare panel. Non-
reflective and low gloss means you'll get less glare while you're outside.

Highly accurate color
With the 45% NTSC color space, this HP display provides ideal color
reproduction with minimal effort. Perfect for photos, videos—all your
creative projects.

Visibly brilliant detail
With 250 nits of brightness, view beautiful details, enhanced image quality,
and distinct shades of color—even in bright lighting conditions.

Liberating battery life
Take on your day without worrying about recharging. With up to 10 hours of
battery life, you can work, watch more, and spend more of your time totally
untethered.

HP Fast Charge
When your laptop is low on power, no one has time to wait hours to recharge.
Power down your device and go from 0 to 50% charge in approximately 45
minutes.

PCIe SSD storage
Available in capacities up to 256 GB, PCIe-based flash storage is up to 17x
faster than a traditional 5400-rpm laptop hard drive.

Intel® Iris® Plus Graphics
Experience more powerful computing with integrated Intel® Iris® Plus
graphics. Crank up your creative drive with accelerated speeds and ultra-high
resolutions, supporting 4K streaming for optimized entertainment.

USB-C™
Plug in your external storage with this USB-C™ port, featuring 5 Gb/s
signaling rate. And it’s reversible, so you never have to worry about plugging
in upside down.

HP Wide Vision HD Camera
The 88-degree, wide-angle field of view lets you video chat with the entire
family or group of friends in crystal clear detail.

Backlit keyboard with integrated numeric pad
Keep going even in dimly lit rooms or aboard red-eye flights. With an
illuminated keyboard and integrated numeric pad, you can type comfortably
in more environments.

Wi-Fi 5 (1x1) & Bluetooth® 4.2
Stay connected to Wi-Fi and to Bluetooth® accessories with wireless
technology.

Пристрій читання карток SD і Micro SD
Просто вставте картку SD або Micro SD і збільште ємність свого пристрою
для зберігання фільмів, фотографій і музики або з легкістю працюйте з
контентом, що збережений на наявній карті.
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Технічні характеристики

Продуктивність
Операційна система
FreeDOS
Процесор
Intel® Core™ i7-1065G7 (1.3 GHz base frequency, up to 3.9 GHz with Intel® Turbo Boost
Technology, 8 MB L3 cache, 4 cores)
Сімейство процесора: 10th Generation Intel® Core™ i7 processor
Набір мікросхем
Інтегрована система на кристалі Intel®
Пам’ять
8 GB DDR4-2666 SDRAM (1 x 8 GB)
Transfer rates up to 2666 MT/s.
Зберігання даних
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Optical drive not included
Графіка
Integrated: Intel® Iris® Plus Graphics;
Звук
Конфігурація Audio by B&O; два динаміки; технологія HP Audio Boost
Дисплей
39.6 cm (15.6") diagonal FHD IPS anti-glare micro-edge WLED-backlit, 250 nits, 45% NTSC
(1920 x 1080)
Співвідношення між екраном і корпусом
81%
Живлення
45 W Smart AC power adapter;
Тип батареї
3-cell, 41 Wh Li-ion;
210 г;
Батарея та потужність
Up to 10 hours ;
Підтримка функції швидкого заряджання: приблизно 50% за 45 хвилин
Максимальна тривалість роботи від батареї під час відтворення відео
Up to 8 hours and 45 minutes

Варіанти підключення
Мережевий інтерфейс
Інтегрований мережевий адаптер 10/100/1000 Мбіт/с
Бездротове підключення
Realtek RTL8821CE 802.11b/g/n/ac (1x1) and Bluetooth® 4.2 Combo 
MU-MIMO supported; Miracast compatible
Порти
1 роз’єм USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (лише передавання даних, швидкість передавання
сигналів 5 Гбіт/с); 2 роз’єми USB 3.1 Gen 1 Type-A (лише передавання даних); 1
універсальний роз’єм живлення змінного струму; 1 роз’єм HDMI 1.4b; 1 комбінований
роз’єм для навушників і мікрофона; 1 роз’єм RJ-45
1 багатоформатний пристрій для читання карток пам’яті SD
Веб-камера
HP Wide Vision HD Camera with integrated dual array digital microphone

Дизайн
Колір продукту
Mineral silver cover, natural silver base and keyboard frame
Paint base finish, sandblasted anodized cover and keyboard frame

Додаткова інформація
Номер за каталогом
Артикул продукту: 9EZ03EA #ACB
UPC/EAN code: 194850243271
Вага
1.85 kg;
Packed: 3,27 кг
Примітка щодо ваги: Маса може варіюватися залежно від конфігурації
Габарити
36,16 x 24,56 x 1,79 см;
Packed: 30,5 x 55,2 x 6,9 см
Примітка щодо розмірів: Розміри залежать від конфігурації
Гарантія
1 year limited parts, labour, and carry-in service; You can expand the warranty coverage of
your product to reach up to 3 years in total; for more information, check with your HP reseller.
Клавіатура
Full-size, backlit, natural silver keyboard with numeric keypad
HP Imagepad with multi-touch gesture support
Керування безпекою
Слот для замка Kensington Nano Security Slot™
Сканер відбитків пальців недоступний
Sensors
Акселерометр
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Рекомендовані аксесуари
* Не включено.

HP Pavilion Wireless
Keyboard 600 Black
4CE98AA

Бездротова клавіатура
й миша HP Pavilion 800
(чорна)
4CE99AA

Рюкзак HP Pavilion Tech
5EF00AA

Гарантійні послуги*

3-year return to depot
U4817E

Примітки з ключовими комерційними аргументами

 Багатоядерні процесори розроблено, щоб підвищити продуктивність деяких програмних продуктів. Використання цієї технології не гарантує неодмінні переваги для всіх користувачів або програм.
Продуктивність і частота синхронізації залежатимуть від завантаженості програми, а також ваших апаратної та програмної конфігурацій.

Виноски з відомостями про функцію

 All performance specifications represent the typical specifications provided by HP's component manufacturers; actual performance may vary either higher or lower.
 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.
 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.
 Based on HP internal testing using CrystalDiskMark benchmarking software. Performance is sequentially faster (read only) compared to traditional 5,400 rpm HDD
 Wireless access point and Internet service required and sold separately. Availability of public wireless access points limited. 4K content required to view full 4K images.
 USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.
 Features may require software or other 3rd party applications to provide the described functionality.
 Wireless access point and Internet service required. Availability of public wireless access points limited. The specifications for the 802.11ac WLAN are draft specifications and are not final. If the final specifications differ

from the draft specifications, it may affect the ability of the laptop to communicate with other 802.11ac WLAN devices. Bluetooth® is a trademark owned by its proprietor and used by HP Inc. under license. Wireless access
point and internet service required and sold separately. Availability of public wireless access points limited. Wi-Fi 5 (802.11ac) is backwards compatible with prior Wi-Fi 5 specs.

Примітки щодо технічних характеристик

 Windows 10 MobileMark 14 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.
 Support for 802.11 ac feature are dependent on country regulations. The following countries restrict the use of 802.11ac: Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan and Egypt. Actual speeds will be vary based on range,

connections, size of network and other factors. Accessing the wireless network requires a Wifi-enabled device. Range will vary with site conditions.
 Акумулятор заряджається до 50 % за 45 хвилин, коли систему вимкнено (за допомогою команди завершення роботи). Рекомендується використовувати з адаптером HP, який входить у комплект постачання

портативного комп’ютера. Не рекомендується використовувати із зарядним пристроєм меншої ємності. Після заряджання до 50 % швидкість заряджання повернеться до звичайної. Тривалість заряджання може
коливатися в межах +/-10 % через характерні для системи відхилення. Доступно для вибраних продуктів HP. Повний перелік функцій продукту див. на сайті http://store.hp.com.
 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, branding and/or naming is not a measurement of higher performance.
 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.

© Усі права захищено, HP Development Company, L.P., 2019 р. Відомості, які містяться в цьому документі, можуть бути змінені без попередження. Усі гарантії для продуктів і послуг компанії HP прямо
викладено в тексті гарантії, яка надається разом із такими продуктами та послугами. Жодна інформація, наведена в цьому документі, не може тлумачитися як така, що містить додаткові гарантійні
зобов’язання. Компанія HP не несе відповідальності за технічні чи редакційні помилки або упущення, які можуть бути наявні в цьому документі. Microsoft, Windows і логотип Windows є зареєстрованими у
США товарними знаками корпорації Майкрософт (Microsoft Corporation). Bluetooth є товарним знаком відповідного власника та використовується компанією Hewlett-Packard за ліцензією. Intel і Core є
товарними знаками корпорації Intel у США та інших країнах. ENERGY STAR – зареєстрований знак, який належить уряду США. Усі інші товарні знаки належать їхнім відповідним власникам.
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