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Den enda begränsningen är din fantasi

Prestanda möter precision Utnyttja kraften från den bärbara datorn ENVY 15 med en Intel® Core™-processor plus
fantastisk NVIDIA® GeForce®-grafik samt en högupplöst bildskärm som gör att du enkelt kan skapa med
verklighetstrogna färger. Se till att dina skapelser är privata med funktioner som är designade för din trygghet.

*Bilden motsvarar kanske inte produkten

Skapa snabbt så att du kan dela snabbare
Skapa snabbt och med högsta prestanda med en
Intel® Core™-processor, NVIDIA® GeForce®-grafik,
gott om lagring plus en IR-sensor samt dold
lufttillförsel som håller datorn välkyld.

Alla pixlar blir perfekta
Den ljusstarka och högupplösta bildskärmen på 15,6
tum (39,6 cm) med mikrokanter ger dig mer
skärmyta för att visa upp och dela dina skapelser
med verklighetstrogna färger och exakta detaljer.

Håll allt konfidentiellt
Tack vare säkerhetsfunktionerna med en ohackbar
kamera, dedikerad avstängningsknapp för
mikrofonen och fingeravtrycksläsare kan du vara
trygg i att dina skapelser bara är för dina ögon, tills
du är redo att dela med dig av dem.
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Höjdpunkter

10:e generationens Intel® Core™-processor
Ta mobilt spelande och innehållsskapande till nästa nivå med banbrytande
prestanda. Grymma anslutningsmöjligheter, snabba nedladdningar och
smidig streaming med Wi-Fi 6 och stöd för en blixtsnabb Thunderbolt™ 3
som tillval som tillval.

NVIDIA® GeForce RTX™ 2060-grafik
Njut av strålspårning i realtid i spel och få all prestanda som krävs för en
snabb och smidig spelupplevelse.

DCI-P3 färgrymd
Få djupare nyanser och mer exakta färger med ett bredare färgspektrum än
sRGB. DCI-P3 representerar färger på skärmen som de är i verkligheten med
upp till 100 % noggrannhet.

AMOLED-bildskärm
En skärm med pixeldimning som kan visa verklighetstrogen svart färg och
hög kontrast och gör det lättare att uppfatta fylligare och djupare färger samt
har 4K HDR-stöd för fantastisk bildkvalitet.

Bekväm anslutning
Få en smidigare trådlös upplevelse med Wi-Fi 6 (2x2) och Bluetooth® 5.0-
kombo där alla dina anslutningar är solida och med upp till 3 gånger
snabbare filöverföringshastigheter än Wi-Fi 5.

HP Wide Vision HD-kamera
Med vidvinkelsynfältet på 88 grader kan du videochatta med familj eller
vänner med kristallklar detaljrikedom.

Thunderbolt™ 3 med Superspeed USB Type-C®
Power your device or connect an external display with a blazing 40Gbps
signaling data rate from one impressive SuperSpeed USB-C® port with
Thunderbolt™ 3. And it's reversible, so you never have to worry about
plugging in upside down.

HP QuickDrop
Bryggan mellan din dator och den mobila enheten gör att du kan dela mobilt
innehåll direkt till datorn via en enkel, säker Wi-Fi-anslutning.

Dropbox molnlagring
Lagra och synkronisera ditt innehåll online med Dropbox. Få 25 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.

ExpressVPN
Dölj din IP-adress och kryptera nätverksdata så att ingen kan se vad du gör.
Minska risken att bli hackad även när du surfar på offentligt Wi-Fi.

McAfee® LiveSafe™
Skydda operativsystemet med en 30-dagars kostnadsfri McAfee® LiveSafe™-
prenumeration.

PCIe SSD-lagring
Starta upp på några sekunder med blixtsnabb hastighet med upp till 1 TB
PCIe SSD-lagring.

Chassi helt i metall
Den vinklade chassidesignen helt i metall känns som ett äkta hantverk som
fulländas av polerade detaljer och material av hög kvalitet med lång
livslängd.

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.

HP Imagepad med multipekgest
Denna styrplatta stöder gester med fyra fingrar och gör att du enkelt kan
bläddra, zooma och navigera.

Fullstort tangentbord
The full-sized keyboard allows you to work anywhere, with 1.5mm key travel
for typing comfort and total productivity.

Fingeravtrycksläsare
Logga enkelt in på enheten i valfritt läge bara genom att röra vid den med
fingret. Patenterad 3D-fingeravtrycksteknik garanterar säker åtkomst och
onlinebetalning.

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.

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.

En exceptionellt mäktig ljudupplevelse
Underhållning väcks till liv med ljud som får rummet att vibrera tack vare
dubbla HP-högtalare, HP Audio Boost och specialanpassning som görs av
experterna på Bang & Olufsen. Kittla dina sinnen med fulländat datorljud.

HP Audio Boost
Känn och hör bästa möjliga ljud med nästa generation av HP Audio Boost-
och SmartAmp-teknik som ger starkare och fylligare ljud samt bättre
basprestanda utan distorsion.

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.

Allt-i-ett-tangentbord
Kontrollera integritet, säkerhet och multimedia med en enda knapptryckning.
Med alla snabbtangenter på ett ställe navigerar du smidigt utan distraktioner.

Kameraslutare
Ingen mer ful tejp och klibbig häftmassa för att dölja dina privata stunder.
Skydda din integritet med en fysisk brytare för att stänga av datorns kamera
när den inte används.

Gångjärnstest för bärbara datorer
Gångjärnen på våra bärbara datorer testas med upp till 25 000 öppningar
och stängningar – det är ett genomsnitt på sjutton stycken om dagen, varje
dag i fyra år, vilket innebär äkta kvalitet.

Tangentbordstester
Alla tangentbord på våra bärbara datorer testas med 11 miljoner enskilda
tangenttryckningar. Du kan därför tryggt fortsätta skriva med vetskapen om
att dessa tangenter kommer att stå emot många år av intensivt skrivande.
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Specifikationer

Prestanda
Operativsystem
Windows 10 Home 64
Processor
Intel® Core™ i7-10750H (2,6 GHz basklockfrekvens, upp till 5,0 GHz med Intel® Turbo Boost
Technology, 12 MB L3-cache, 6 kärnor)  
Processorfamilj: 10:e generationens Intel® Core™ i7-processor
Kretsar
Intel® -HM470
Minne
16 GB DDR4-2933 SDRAM (2 x 8 GB)
Minnesplatser: 2:
Överföringshastighet upp till 2 933 MT/s.
Informationslagring
1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Optisk enhet ingår ej
Dropbox
Grafik
Separat: NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 med Max-Q-design (6 GB GDDR6 dedikerat) ; 
Med NVIDIA Turing™ GPU-arkitektur
Ljud
Ljud från Bang & Olufsen; Dubbla högtalare; HP Audio Boost 2.0
Bildskärm
39.6 cm (15.6") diagonal, 4K UHD (3840 x 2160), AMOLED, multitouch-enabled, UWVA, edge-
to-edge glass, micro-edge, BrightView, 400 nits, 100% DCI-P3
Skärm till chassi-förhållande
82.61%
Strömförsörjning
200 W smart nätadapter;
Batterityp
6-celler, 83 Wh litiumjon, polymer;
310 g;
Batteri och ström
Upp till 6 timmar och 45 minuter ;
Stöd för snabb batteriladdning: uppskattningsvis 50 % på 45 minuter
Batteriets maximala livslängd vid videouppspelning
Upp till 5 timmar och 45 minuter

Anslutning
Trådlös anslutning
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) och Bluetooth® 5 kombinerat (stöd för filöverföring i Gigabit-
hastighet) 
Miracast kompatibelt; stöd för MU-MIMO
Portar
2 Thunderbolt™ 3 (40 Gbit/s signalfrekvens) med SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbit/s
signalfrekvens (USB-ström, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep och Charge); 1 SuperSpeed USB-Type-
A 5 Gbit/s signalfrekvens (HP Sleep and Charge); 1 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbit/s
signalfrekvens; 1 HDMI 2.0a; 1 AC-smart pin; 1 kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag
1 microSD-mediekortläsare
Webbkamera
HP Wide Vision 720p HD-kamera med kameraslutare och integrerad dubbel digital
mikrofonuppsättning

Design
Produktens färg
Aluminium i natural silver med logotyp i polished chrome
Sandblästrad finish

Programvara
HP-appar
Adobe-paket; HP 3D DriveGuard; HP Audio Switch; HP Command Center; HP JumpStart; HP
QuickDrop; HP Support Assistant
Programvara
Netflix; ExpressVPN (30 dagars kostnadsfri testversion); LastPass Premium (30 dagars
kostnadsfri testversion); 
1 månads provperiod för nya Microsoft 365-kunder
Service och support
McAfee LiveSafe™ 

Mer information
Artikelnummer
P/N: 2E7A8EA #UUW 
UPC/EAN code: 195161321184
Energieffektivitet
ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver-registrerad
Vikt
2,14 kg;
Förpackat: 3,61 kg
Anteckning om vikt: Vikten varierar för olika konfigurationer
Yttermått
35,79 x 23,68 x 1,84 cm;
Förpackat: 6,9 x 30,5 x 52 cm
Anteckning om mått: Måtten varierar för olika konfigurationer
Garanti
1 års insändningsservice vid material- och tillverkningsfel; Du kan utöka garantin för
produkten till totalt 3 år; om du vill veta mer, gå till sektionen "Tillval och tillbehör" på
produktsidorna på hp.com.
Tangentbord
Fullstort bakgrundsbelyst tangentbord i Cool Gray
HP Imagepad med stöd för multipekfunktion; Stöd för Precision Touchpad
Säkerhetshantering
Allt-i-ett-tangentbord; Kameraslutare
Fingeravtrycksläsare
Sensorer
Termisk IR-sensor
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Rekommenderade tillbehör
* Medföljer inte.

HP ENVY laddningsbar
mus 500
2LX92AA

HP Spectre USB-C
resedocka
2SR85AA

HP ENVY Urban 39.62
cm (15.6") Briefcase
3KJ73AA

Garantitjänster*

3 års hämtnings- och
returservice
UM963E

Huvudsakliga säljargument i fotnoterna

Fotnoter, funktionsinformation

 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 programmets arbetsbelastning, samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering, varumärken och/eller beteckningar är inte ett mått på högre prestanda. Internetuppkoppling krävs och ingår inte. 4K-
innehåll krävs för att visa bilder i full 4K. Grafiken kan vara begränsad baserat på skärmens maximala upplösning
 Alla prestandauppgifter motsvarar de normala specifikationer som tillhandahålls av HPs komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan variera.
 Grafiken kan vara begränsad baserat på skärmens maximala upplösning. 4K-innehåll krävs för att visa kompletta 4K-bilder.
 Trådlös åtkomstpunkt och internettjänst krävs och säljs separat. Tillgängligheten till offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad. Wi-Fi 6 (802.11ax) är bakåtkompatibel med tidigare 802.11-specifikationer.

Specifikationerna för Wi-Fi 6 är endast preliminära och inte slutgiltiga. Om de slutgiltiga specifikationerna skiljer sig från utkastet kan det påverka möjligheten för den bärbara datorn att kommunicera med andra Wi-Fi 6-
enheter. Endast tillgängligt i länder där 802.11ax stöds. Wi-Fi 6 (802.11ax) stöds inte i Ukraina, Ryssland och Indonesien där Wi-Fi 6 (802.11ax) kommer att inaktiveras och nedgraderas till 802.11ac av Intels DRS-lösning.
 För att de beskrivna funktionerna ska kunna användas kan programvara eller andra tredjepartsprogram behövas.
 Den faktiska kapaciteten kan variera. USB Type-C® och USB-C® är varumärken som tillhör USB Implementers forum.
 25 GB kostnadsfritt lagringsutrymme online i 12 månader från registreringsdatum. På webbplatsen www.dropbox.com finns fullständig information och användningsvillkor, inklusive annulleringspolicy. Internettjänst

krävs. Ingår ej.
 En kostnadsfri 30-dagars testversion och du kan byta till en betald tjänst i slutet av testperioden. Varje betald prenumeration ger dig en (1) licens att använda på tre (3) olika enheter när som helst. Se

www.expressvpn.com för mer information.
 Internetuppkoppling krävs och ingår inte. Abonnemang krävs efter 30 dagar.
 Internettjänst krävs, ingår ej.
 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 HP-
produkter. På http://store.hp.com finns en fullständig lista över funktioner.

 Resultaten från HPs totala testprocess innebär ingen garanti för framtida prestanda under dessa testförhållanden. Vid skador som inträffar under samma förhållanden som under HPs totala testprocess eller vid andra
oavsiktliga skador krävs tillvalet HP Care Pack för skydd mot oavsiktliga skador.

Fotnoter med tekniska specifikationer

 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.
 Kostnadsfri 30-dagarsprenumeration på tjänsten McAfee LiveSafe ingår. Internetåtkomst krävs och ingår inte. Prenumeration krävs efter förfallodatum.
 Batteritiden för Windows 10 MobileMark 18 varierar beroende på olika faktorer som produktmodell, konfiguration, inlästa program, funktioner, användning, trådlös funktion och energihanteringsinställningar. Batteriets

maxkapacitet minskar naturligt ju längre det används. Mer information finns på https://bapco.com/products/mobilemark-2018/.
 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 HP-
produkter. På http://store.hp.com finns en fullständig lista över funktioner.
 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 sam
 Intel® Turbo Boost-prestandan varierar beroende på hårdvara, programvara samt övergripande systemkonfiguration. Mer information finns på http://www.intel.com/technology/turboboost/.
 NVIDIA® Max-Q-designen kan hjälpa till att ge lägre värme och ljudnivå i tunnare datorer. Formfaktorn och tjockleken på systemet varierar. Den övergripande grafikprestandan kan vara lägre än alternativa grafiklösningar

som inte använder Max-Q design.
 Batteriets livslängd testat av HP genom kontinuerlig uppspelning av FHD-video, upplösning på 1080p (1 920 x 1 080), 150 nits ljusstyrka, systemets ljudvolym på 17 %, spelarens ljudvolym på 100 %, uppspelning på

helskärm från lokal lagringsplats, anslutna hörlurar, trådlös funktion på men inte ansluten. Batteriets faktiska livslängd varierar beroende på konfiguration, och den maximala kapaciteten minskar med tiden och ju mer det
används.

 Wi-Fi® med stöd för gigabithastigheter vid överföring av filer mellan två enheter som är anslutna till samma router. Kräver en trådlös router som har stöd för 160 MHz-kanaler, säljs separat.
 Trådlös åtkomstpunkt och internettjänst krävs och säljs separat. Tillgängligheten till offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad.
 Trådlös åtkomstpunkt och internettjänst krävs och säljs separat. Tillgängligheten till offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad. Wi-Fi 6 (802.11ax) är bakåtkompatibel med tidigare 802.11-specifikationer.

Specifikationerna för Wi-Fi 6 är endast
 Wi-Fi 6 (802.11ax) stöds inte i Ukraina, Ryssland och Indonesien där Wi-Fi-inställningar optimeras för lokala myndighetskrav (802.11ac).
 Alla prestandauppgifter motsvarar de normala specifikationer som tillhandahålls av HPs komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan variera.
 Procent av aktivt plus icke-aktivt visningsområde jämfört med aktivt visningsområde plus gräns. Mäter med locket vertikalt mot skrivbordet.
 HP Sleep och Charge kräver en standardkabel för USB Type-A/Type-C-protokoll eller dongel med extern enhet för fullständig funktion.
 Återgår till LastPass Basic efter 30 dagar.
 Måste aktiveras inom 180 dagar från och med Windows-aktiveringen.

© Copyright 2020 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 tolkas som 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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