Datablad

HP Laptop 15-dw1015no
Smäcker, tillförlitlig bärbar dator med stor skärm
Håll dig uppkopplad för det som betyder mest med lång batteritid, smäcker, portabel design och mikrokanter. Byggd för
produktivitet och underhållning var du än befinner dig, har HPs bärbara dator på 39,6 cm (15,6 tum) pålitlig prestanda
och stor skärm, så att du kan strömma, surfa och snabbt ta dig igenom uppgifter från soluppgång till solnedgång.

*Bilden motsvarar kanske inte produkten

Se mer. Ta med den överallt.
Skärmen med 6,5 mm mikrokant, den tunna och lätta
designen och ett skärm till chassi-förhållande
(STBR)2 på 81 % gör att du kan se och göra allt och ta
med datorn överallt.

Pålitlig prestanda varje dag

Den här datorn har en Intel®-processor1 som gör den
tillräckligt kraftfull för dagar med full fart. Arbeta
snabbare och lagra mer av det du gillar med gott om
lagringsutrymme.

Var igång och produktiv. Hela dagen.
Med en bärbar dator med lång batteritid och teknik
för snabbladdning kan du jobba, titta och vara
uppkopplad hela dagen. Integrerad styrplatta med
hög precision med stöd för multipekfunktion ökar
farten på både navigering och produktivitet.
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Höjdpunkter
Windows 10 i S-läge
Upplev den säkraste versionen av Windows någonsin. Med snabba starttider,
bättre svarstider och utökat skydd mot nätfiske och skadlig programvara
fungerar programmen smidigare.3

SD- och microSD-kortläsare
Sätt bara i ett SD- eller microSD-kort och utöka enhetens lagringsutrymme
för fler filmer, foton och låtar eller för att få enkel åtkomst till innehåll som du
lagrat på ett befintligt kort.

Intel® Celeron-processor
Den perfekta kombinationen av prestanda, strömförbrukning och värde
hjälper din enhet att fungera smidigt och pålitligt. Surfa och ladda ned enkelt
med upp till fyra processorkärnor och Wi-Fi 6 som tillval – allt för att
tillgodose dina behov av att göra flera uppgifter samtidigt.4

Fullstort tangentbord med integrerade numeriska tangenter
Det fullstora tangentbordet med integrerad numerisk knappsats och
slaglängd på 1,5 mm gör det smidigt att skriva och ökar produktiviteten.

Skärm med full HD
Luta dig tillbaka och njut av kristallklar grafik och bilder med levande kvalitet,
med en upplösning på 2 miljoner pixlar. Upplösningen på 1920 x 1080 ger
allt ditt digitala innehåll en helt ny dimension.5
Antireflexpanel
Njut av solen samtidigt som du tittar på ditt favoritinnehåll på
antireflexpanelen. Den icke-reflekterande och lågblanka skärmen gör att du
slipper reflexer medan du befinner dig utomhus.
128 GB Solid State-enhet
SSD-enheter är effektivare, pålitligare och snabbare än vanliga hårddiskar,
eftersom de saknar rörliga delar. Starta datorn på några sekunder, för över
filer utan att behöva vänta i flera timmar och få en genomgående mer
effektiv användarupplevelse varje gång du använder datorn.
Wi-Fi 5 (1x1) och Bluetooth® 4.2 (802.11a/b/g/n/ac)
Koppla upp dig mot Wi-Fi- och Bluetooth®-tillbehör med trådlös teknik.6
Stöd för MU-MIMO
Om du har flera MU-MIMO-enheter i ditt hem, fungerar MU-MIMO-stöd i
kombination med en MU-MIMO-router för att maximera nätverkstrafiken och
ge en smidigare onlineupplevelse.
DDR4 RAM
DDR4 är framtiden för RAM-minne, utformad att köras effektivare och mer
tillförlitligt vid snabbare hastigheter. Högre bandbredd ger en
prestandaökning för allt från flerprogramskörning till spelande.
SuperSpeed USB Type-C® 5 Gbit/s signaldatafrekvens
Anslut din externa lagringsenhet med denna SuperSpeed USB Type-C®-port
med 5 Gbit/s dataöverföringshastighet. Och den är vändbar så du behöver
aldrig oroa dig för felvänd inkoppling.7

HP True Vision HD-kamera
Videochatta med livfull skärpa, även i svagt ljus, och håll kontakten på ett
bättre sätt med mer personliga konversationer.8
Dropbox offer
Lagra och synkronisera ditt innehåll online med Dropbox. Få 100 GB
lagringsutrymme i ett år för att komma åt, hantera och dela med dig av dina
foton, musik och filer överallt där du har åtkomst till internet.9
McAfee® LiveSafe™
Skydda operativsystemet med en 30-dagars kostnadsfri McAfee® LiveSafe™prenumeration.10
Bildskärm med supertunna kanter
Genom att placera en större skärm i en mindre ram revolutionerar denna
ultratunna, knappt synliga täckram bildskärmens utseende med en vacker
och effektiv design.
HP Fast Charge
När den bärbara datorn har ont om ström är det ingen som har tid att vänta i
timmar på att den ska laddas. Stäng av den och gå från 0 till 50 % laddning
på cirka 45 minuter.12
Dubbelsystemsmikrofon
Ljudet är alltid kristallklart när du videochattar eller spelar in tack vare två
mikrofoner och programvara för avancerad brusreducering.
Elegant design
Du kan ta med och använda den här lätta och tunna bärbara datorn överallt,
hemma eller på resan. När datorn följer med överallt är det enklare än
någonsin att förbli produktiv och få tillgång till underhållning.

Datablad

HP Laptop 15-dw1015no

*Bilden motsvarar kanske inte produkten

Specifikationer
Prestanda

Design

Operativsystem

Produktens färg

Windows 10 Home i S-läge

Kolsvart
Stickat meshmönster med texturfinish

Processor
Intel® Celeron® N4020 (1,1 GHz basklockfrekvens, upp till 2,8 GHz burst-frekvens, 4 MB
L2cache, 2 kärnor)6
Processorfamilj: Intel® Celeron®-processor

Programvara

Kretsar

HP 3D DriveGuard; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Support Assistant

Intel® Integrated SoC

Programvara

HP-appar

Minne

1 månads provperiod för nya Microsoft 365-kunder 24

4 GB DDR4-2400 MHz RAM (1 x 4 GB)
Överföringshastighet upp till 2 400 MT/s.
Antal minnesplatser som kan nås av användaren: 0

Service och support

Informationslagring

McAfee LiveSafe™ 2

Mer information

128 GB SATA 3 TLC M.2 SSD
Optisk enhet ingår ej
Dropbox1

Artikelnummer

Grafik

Miljöcertifikat

Inbyggd: Intel® UHD Graphics 600;

Ljud
Dubbla högtalare

Bildskärm
15,6 tum (39,6 cm) antireflexbehandlad FHD-bildskärm med mikrokant, 220 nits, 45% NTSC
(1920 x 1080)17

Skärm till chassi-förhållande

P/N: 46S23EA #UUW
UPC/EAN code: 196068117399
ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver-registrerad 27

Vikt
2,14 kg;
Förpackat: 2,5 kg
Anteckning om vikt: Vikten varierar för olika konfigurationer

Yttermått

Strömförsörjning

35,85 x 24,2 x 1,99 cm;
Förpackat: 30,5 x 52 x 6,9 cm
Anteckning om mått: Måtten varierar för olika konfigurationer

45 W smart AC nätadapter;

Garanti

18

81.2%

Batterityp
3-cells, 41 Wh litiumjon
210 g

1 års (1/1/0) begränsad garanti inklusive 1 års garanti avseende material och arbete. Ingen
reparation på plats. Villkoren kan variera mellan olika länder. Vissa restriktioner och undantag
gäller.

Batteri och ström

Tangentbord

Upp till 10 timmar och 15 minuter3;
Stöd för snabb batteriladdning: uppskattningsvis 50 % på 45 minuter5

Batteriets maximala livslängd vid videouppspelning
Upp till 8 timmar och 30 minuter10

Anslutning
Nätverksgränssnitt
Integrerat GbE LAN 10/100/1000

Trådlös anslutning
Realtek RTL8821CE 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® och Bluetooth® 4.2 kombinerat
Miracast kompatibelt; stöd för MU-MIMO

Portar
1 SuperSpeed USB Type-C® 5 Gbit/s signalfrekvens; 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbit/s
signalfrekvens; 1 HDMI 1.4b; 1 RJ-45; 1 AC-smartstift; 1 kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag
1 SD-mediekortläsare för flera format

Webbkamera
HP True Vision 720p HD-kamera med integrerad dubbel digital mikrofonuppsättning

Fullstort tangentbord i Jet Black med numerisk knappsats
Styrplatta med stöd för multipekfunktion; Stöd för Precision Touchpad

Säkerhetshantering
Fingeravtrycksläsaren är inte tillgänglig
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Rekommenderade tillbehör

Garantitjänster*

* Medföljer inte.
HP trådlöst tangentbord
och mus 300
3ML04AA

HP Pavilion trådlöst
tangentbord 600, svart
4CE98AA

HP trådbunden mus
1000
4QM14AA

3 års hämtnings- och
returservice
U1PS3E

Huvudsakliga säljargument i fotnoterna
1 Tekniken med flerkärniga processorer innebär förbättrad prestanda hos viss programvara. Det är inte säkert att alla kunder eller tillämpningsprogram kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar

beroende på programarbetsbelastningen samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer.
2
Skärmen mäts efter aktivt skärmområde.

Fotnoter, funktionsinformation
3

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. Windows 10 in S Mode works
exclusively with apps from the Microsoft Store within Windows. Certain default settings, features, and apps cannot be changed. Some accessories and apps compatible with Windows 10 may not work (including some
antivirus, PDF Writers, driver utilities and accessibility apps) and performance may vary, even if you switch to Windows 10 Home configuration (fee may apply). You can’t switch back to Windows 10 in S Mode. Learn more at
Windows.com/Windows10SFAQ.
4 Based on Wi-Fi 5 80MHz and Wi-Fi 6 160MHz minimum requirements when transferring files between two devices connected to the same router. Requires a wireless router, sold separately, that supports 802.11ax (Wi-Fi
6). Only available in countries where 802.11ax is supported. *Graphics output may be limited based on the maximum resolution of the display
5
Full HD-innehåll (FHD) krävs för visning av FHD-bilder.
6 En trådlös åtkomstpunkt och internettjänst krävs. Tillgängligheten till offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad. Specifikationerna för 802.11ac WLAN är endast utkast och inte slutgiltiga. Om de slutgiltiga
specifikationerna skiljer sig från utkastet kan det påverka möjligheten för den bärbara datorn att kommunicera med andra 802.11ac WLAN-enheter. Bluetooth® är ett varumärke som tillhör varumärkesinnehavaren och
som används av HP Inc. på licens. En trådlös åtkomstpunkt och ett internetabonnemang krävs. Dessa säljs separat. Tillgängligheten till offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad. Wi-Fi 5 (802.11ac) är
bakåtkompatibel med tidigare Wi-Fi 5-specifikationer.
7 Den faktiska kapaciteten kan variera. USB Type-C® och USB-C® är varumärken som tillhör USB Implementers forum.
8 För att de beskrivna funktionerna ska kunna användas kan programvara eller andra tredjepartsprogram behövas.
9
100 GB kostnadsfritt lagringsutrymme online i ett år från registreringsdatumet. På webbplatsen www.dropbox.com finns fullständig information och användningsvillkor, inklusive uppsägningspolicyer.
Internetuppkoppling krävs och ingår inte.
10 Internetuppkoppling krävs och ingår inte. Abonnemang krävs efter 30 dagar.
12
Laddar batteriet upp till 50 % på 45 minuter när systemet är avstängt (kommandot Stäng av). Rekommenderas för användning med den HP-adapter som medföljer den bärbara datorn, men inte för användning med en
batteriladdare med lägre kapacitet. När laddningen har nått 50 % kapacitet återgår laddningshastigheten till det normala. Laddningstiden kan variera med +/– 10 % beroende på systemtolerans. Finns på utvalda HPprodukter. På http://store.hp.com finns en fullständig lista över funktioner.

Fotnoter med tekniska specifikationer
1

Nya Dropbox-användare är berättigade till 25 GB Dropbox-lagringsutrymme kostnadsfritt i 12 månader från och med registreringsdatumet. Fullständig information och användningsvillkor, inklusive uppsägningspolicyer,
finns på Dropbox webbplats https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Internetuppkoppling krävs och ingår inte.
2 Kostnadsfri 30-dagarsprenumeration på tjänsten McAfee LiveSafe ingår. Internetåtkomst krävs och ingår inte. Prenumeration krävs efter förfallodatum.
3
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.
5 Laddar batteriet upp till 50 % på 45 minuter när systemet är avstängt (kommandot Stäng av). Rekommenderas för användning med den HP-adapter som medföljer den bärbara datorn, men inte för användning med en
batteriladdare med lägre kapacitet. När laddningen har nått 50 % kapacitet återgår laddningshastigheten till det normala. Laddningstiden kan variera med +/– 10 % beroende på systemtolerans. Finns på utvalda HPprodukter. På http://store.hp.com finns en fullständig lista över funktioner.
6 Tekniken med flerkärniga processorer innebär förbättrad prestanda hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende
på programmens arbetsbelastning samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering, varumärken och/eller beteckningar är inte ett mått på högre prestanda.
10
Batteritiden testad av HP genom kontinuerlig uppspelning av FHD-video, upplösning på 1080p (1920 x 1080), 150 cd/m² ljusstyrka, systemets ljudvolym på 17 %, spelarens ljudvolym på 100 %, uppspelning på
helskärm från lokal lagringsplats, anslutna hörlurar, trådlöst nätverk på men inte anslutet. Den faktiska batteritiden varierar beroende på konfiguration, och den maximala kapaciteten minskar med tiden och ju mer det
används.
17 Alla prestandauppgifter motsvarar de normala specifikationer som tillhandahålls av HPs komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan variera.
18
Procent av aktivt plus icke-aktivt visningsområde jämfört med aktivt visningsområde plus gräns. Mäter med locket vertikalt mot skrivbordet.
24 Måste aktiveras inom 180 dagar från och med Windows-aktiveringen.
27 Baserat på US EPEAT®-registrering enligt IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT®-statusen varierar från land till land. Mer information finns på www.epeat.net.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de
uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta
dokument. Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM och Thunderbolt är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation eller deras dotterbolag i USA och andra länder. AMD, Ryzen,
Athlon och Radeon är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth är ett varumärke som tillhör innehavaren och används av HP Inc. under licens. NVIDIA och GeForce är varumärken och/eller
registrerade varumärken som tillhör NVIDIA Corporation i USA och andra länder. USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers forum. DisplayPort™ och DisplayPort™-logotypen
är varumärken som ägs av Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA och andra länder. McAfee och McAfee LiveSafe är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör McAfee LLC i USA och andra
länder. ENERGY STAR är ett registrerat varumärke som tillhör U.S. Environmental Protection Agency. Övriga varumärken tillhör sina respektive ägare. Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av
Windows. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller det kan krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering.
Windows 10 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. Avgifter från internetleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se
http://www.microsoft.com.
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