
Datasheet

HP Laptop 15s-fq2400nd

Geniet van de vrijheid om overal te werken. De hele dag door.

Blijf verbonden met wat voor jou belangrijk is met een lange accuwerktijd en een dun en mobiel ontwerp met
flinterdunne randen. De HP 15-inch laptop is ontwikkeld voor iedereen die overal productief wil blijven en optimaal van
films en video's wil genieten en biedt betrouwbare prestaties met een groot display, waardoor je de hele dag kunt
streamen, internetten en werken.

*Product kan in werkelijkheid anders zijn

Neem de pc overal mee naartoe. Zie meer.
Profiteer van een grotere schermruimte met een
display met flinterdunne rand van 6,5 mm. Door het
dunne en lichte ontwerp neem je deze pc overal
makkelijk mee naartoe.

Elke dag betrouwbare prestaties
Kom je drukste dagen goed door met een krachtige
Intel®-processor. Profiteer van de immense
opslagruimte voor foto's, video's en documenten.

Opgeladen en productief. De hele dag.
Dankzij de lange batterijduur en de HP Fast Charge-
technologie kun je met deze laptop de hele dag
werken, series kijken en online zijn. Geïntegreerd,
nauwkeurig touchpad met multi-touch-
ondersteuning voor een betere navigatie en een
hogere productiviteit.
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Pluspunten

Windows 10 in S-modus
Ervaar het best beveiligde Windows ooit ontwikkeld. Met snelle opstarttijden,
een beter reactievermogen en meer bescherming tegen phishing en
kwaadaardige software worden applicaties soepeler uitgevoerd.

Een geweldige ervaring, waar je ook bent
Een 11e generatie Intel® Core™-processor biedt de perfecte combinatie van
functies die maakt dat je niet meer te stoppen bent. Werk alles snel af met
krachtige prestaties, een snelle reactietijd en de beste
aansluitmogelijkheden.

Full HD-display
Geniet van de kristalheldere weergave en beelden met de briljante kwaliteit
van 2 miljoen pixels. De 1920 x 1080 resolutie geeft alle digitale content een
nieuwe dimensie.

Ontspiegeld scherm
Met het 100% sRGB-kleurbereik geeft dit HP display moeiteloos en perfect
alle kleuren weer. Ideaal voor foto's, video's en al je creatieve projecten.

PCIe SSD opslag
Start in enkele seconden op met tot 256 GB PCIe SSD-opslag.

Wi-Fi 5 (2x2) en Bluetooth® 5.0 (802.11a/b/g/n/ac)
Geen zorgen over wisselende internetdekking en zwakke verbindingen. Houd
verbinding met wifi en met Bluetooth®-accessoires dankzij de nieuwste Wi-Fi
5 (2 x 2) WLAN-adapter en Bluetooth® 5.0.

MU-MIMO-ondersteuning
Wanneer je meerdere MU-MIMO-devices in huis hebt, werkt de MU-MIMO-
ondersteuning in combinatie met een MU-MIMO-router om het
netwerkverkeer te optimaliseren en een soepeler online ervaring te bieden.

DDR4 RAM
Laad je apparaat op of sluit een extern display aan via slechts één USB-C®-
poort met 10 Gb/s datasnelheid. En hij is omkeerbaar, dus je kunt het
apparaat of display ook ondersteboven aansluiten.

SuperSpeed USB Type-C®-poort met 5 Gb/s datasnelheid
Sluit je externe opslagapparaat aan met deze SuperSpeed USB Type-C®-
poort met 5 Gb/s datasnelheid. De connector is omkeerbaar, dus je kunt hem
ook ondersteboven aansluiten.

SD- en micro SD-kaartlezer
Plaats een SD- of micro SD-kaart om de ruimte op het device te vergroten en
meer films, foto's en muziek op te slaan en krijg snel toegang tot alles wat je
op een bestaande kaart hebt opgeslagen.

Standaard toetsenbord
Op het fullsize toetsenbord kun je overal werken. Dankzij de
toetsaanslagdiepte van 1,5 mm kun je prettig doortypen.

HP Imagepad ondersteunt multi-touch bewegingen
Deze multi-touch touchpad ondersteunt bewegingen met vier vingers en laat
je met een simpele aanraking scrollen, zoomen en navigeren.

HP True Vision HD-camera
Skype met een superieure beeldkwaliteit, zelfs in slecht-verlichte
omgevingen, en maak van elk gesprek een persoonlijke ervaring om echt
contact te houden.

Dropbox-opslag in de cloud
Bewaar en synchroniseer al je content online met Dropbox. Profiteer van 25
GB opslagruimte om overal waar internet is foto's, muziek en bestanden te
openen, te beheren en te delen.

McAfee® LiveSafe™
Bescherm je besturingssysteem met een gratis abonnement voor 30 dagen
op McAfee® LiveSafe™.

Scherm met microdunne rand
Profiteer van een grotere schermruimte met een display met flinterdunne
randen.

Twee luidsprekers
Laat je favoriete muziek, film of game door de ruimte schallen met twee
stereospeakers.
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*Product kan in werkelijkheid anders zijn

Specificaties

Prestaties
Besturingssysteem
Windows Home 10 in S-modus
Processor
Intel® Core™ i3-1115G4 (tot 4,1 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 6 MB L3-cache, 2
cores)  
Processorfamilie: 11e generatie Intel® Core™ i3-processor
Chipset
Intel® geïntegreerde SoC
Geheugen
8 GB DDR4-2666 MHz RAM (1 x 8 GB)
Overdrachtssnelheden tot 2666 MT/sec.
Aantal voor gebruikers toegankelijke geheugenplaatsen: 0
Gegevensopslag
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Optische drive niet inbegrepen
100 GB Dropbox-opslagruimte voor 12 maanden
Video
Geïntegreerd: Intel® UHD grafische kaart; 
Audio
Twee luidsprekers
Scherm
39,6 cm (15,6 inch) FHD (1920 x 1080), microranden, ontspiegeld, 250 nits, 45% NTSC
Screen-to-body ratio
82.12%
Voeding
45 watt Smart-netvoedingsadapter;
Type batterij
3-cels, 41-WHr lithium-ion
210 g
Batterij en voeding
Tot 7 uur en 15 minuten ;
Ondersteunt snel opladen van de batterij: circa 50% in 45 minuten
Maximum batterijlevensduur bij afspelen van video
Tot 9 uur en 15 minuten

Interfacemogelijkheden
Draadloze connectiviteit
Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® en Bluetooth® 5 combo 
Miracast-ondersteuning; MU-MIMO-ondersteuning
Poorten
1 SuperSpeed USB Type-C® poort met 5 Gb/s datasnelheid; 2 SuperSpeed USB Type-A poort
met 5 Gb/s datasnelheid; 1 HDMI 1.4b; 1 AC smart-pincode; 1 hoofdtelefoon/microfoon
combo
1 multi-formaat SD-mediakaartlezer
Webcam
HP True Vision 720p HD-camera met ingebouwde digitale dual-array-microfoons

Ontwerp
Productkleur
Natuurzilveren cover en voet
Geverfde klep en afgewerkte onderzijde, verticaal borstelpatroon met toetsenbordframe met
IMR-afwerking

Software
HP apps
HP 3D DriveGuard; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Support Assistant
Software
Netflix; ExpressVPN (30 dagen gratis proefversie) ; 
Testversie van 1 maand voor nieuwe klanten van Microsoft 365 
Service en support
McAfee LiveSafe™ 

Aanvullende informatie
Bestelnr.
P/N: 304R2EA #ABH 
UPC/EAN code: 195697223433
Ecolabels
ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd
Gewicht
1,69 kg;
In verpakking: 2,2 kg
Opmerking over gewicht: Gewicht is afhankelijk van de configuratie
Afmetingen
35,85 x 24,2 x 1,79 cm;
In verpakking: 30,5 x 52 x 6,9 cm
Opmerking over afmetingen: Afmetingen zijn afhankelijk van de configuratie
Garantie
1 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice; HP 2 jaar ophalen en terugbrengen
gebundelde garantieverlenging voor low-end laptops. Serviceniveaus en responstijden voor
HP Care Packs kunnen variëren, afhankelijk van uw land of regio. De service gaat in op de
datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk
voor meer informatie op www.hp.com/go/cpc. Voor HP Services gelden de van toepassing
zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de Klant worden verstrekt of
getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende lokale wetgeving nog andere rechten.
De HP Terms and Conditions of Service en de HP garantie op uw HP product maken geen
inbreuk op deze wettelijk vastgelegde rechten.
Toetsenbord
Fullsize natuurlijk zilveren toetsenbord met numeriek toetsenblok
HP Imagepad met ondersteuning voor multi-touchbewegingen; Ondersteuning voor
Precision-touchpad
Beveiligingsbeheer
Vingerafdrukscanner niet beschikbaar
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Aanbevolen accessoires
* Niet inbegrepen.

HP Renew 15-inch
rugzak, grijs
1A211AA

HP stereo headset
H2800 (Black met Silk
gold)
2AP94AA

Garantieservices*

3 jaar haal- en brengservice
U1PS3E

Voetnoten bij belangrijke verkooppunten

Voetnoten bij de functie-messaging
 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van

Windows volledig te benutten. Window
 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn per se gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie

zijn mede afhankelijk van de app
 De werkelijke verwerkingssnelheid kan variëren. USB Type-C® en USB-C® zijn handelsmerken van het USB Implementers Forum.
 Een draadloos toegangspunt en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar. Wi-Fi 5 (802.11ac) is backwards compatibel met oudere

Wi-Fi 5 specificaties.
 De werkelijke verwerkingssnelheid kan variëren. USB Type-C® en USB-C® zijn handelsmerken van het USB Implementers Forum.
 7de generatie Intel® Core™ i-processor of nieuwer vereist. Intel® Optane™-geheugensysteemversnelling is geen vervanging of vergroting van de DRAM-capaciteit in je systeem.
 25 GB gratis online opslag gedurende een jaar vanaf de registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden, inclusief annuleringsvoorwaarden, op de website www.dropbox.com. Een

internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen.
 Een internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen. Na 30 dagen is een abonnement vereist.

Technische specificaties, voetnoten
 100 GB gratis opslag in Dropbox gedurende 12 maanden vanaf de registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden, inclusief annuleringsvoorwaarden, op de website van Dropbox op

https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Een internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen.
 Gratis abonnement voor 30 dagen op McAfee LiveSafe service inbegrepen. Internettoegang is vereist maar niet inbegrepen. Na afloop moet een abonnement worden afgesloten.
 De levensduur van de Windows 10 MobileMark 18-batterij varieert en is afhankelijk van diverse factoren, zoals het model, de configuratie, geladen applicaties, kenmerken, gebruik, draadloze functionaliteit en de

voedingsbeheerinstellingen. De maximumcapaciteit van de batterij neemt in de loop van de tijd en door herhaaldelijk gebruik af. Kijk voor meer informatie op https://bapco.com/products/mobilemark-2018/.
 Laadt de accu binnen 45 minuten op tot 50% als het systeem uitstaat (met de opdracht 'Afsluiten'). Aanbevolen voor gebruik met de HP adapter die bij de notebook wordt meegeleverd, niet aanbevolen voor een lader

met kleinere capaciteit. Zodra de accu voor 50% is opgeladen, gaat het opladen door op normale snelheid. De oplaadtijd kan ongeveer 10% afwijken, afhankelijk van de tolerantie van het systeem. Beschikbaar op bepaalde
HP producten. Kijk op http://store.hp.com voor een compleet overzicht van productkenmerken.
 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwareapplicaties zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en

klokfrequentie zijn mede afhankelijk
 De prestaties van Intel® Turbo Boost zijn afhankelijk van de hardware, de software en de systeemconfiguratie. Kijk voor meer informatie op http://www.intel.com/technology/turboboost/.
 De accuwerktijd is getest door HP met het continu afspelen van FHD-video's, 1080p (1920x1080) resolutie, 150-nits helderheid, geluidsniveau van het systeem op 17%, geluidsniveau speler op 100%, afspelen op

volledig scherm uit lokale opslag, hoofdtele
 Een draadloos toegangspunt en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar. Wi-Fi 5 (802.11ac) is backwards compatibel met oudere

Wi-Fi 5 specificaties.
 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
 Percentage actief plus niet-actief weergavegebied in verhouding tot actief weergavegebied plus rand. Gemeten met klep verticaal op het bureau.
 Moet binnen 180 dagen na activering van Windows geactiveerd worden.

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn
vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag
als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document. Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM en Thunderbolt zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de VS en andere landen. AMD, Ryzen, Athlon en Radeon zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc.
Bluetooth is een handelsmerk dat eigendom is van de houder en dat door HP Inc. onder licentie wordt gebruikt. NVIDIA en GeForce zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van NVIDIA Corporation in
de VS en andere landen. USB type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van het USB Implementers Forum. DisplayPort™ en het DisplayPort™-logo zijn handelsmerken die het eigendom zijn van de Video
Electronics Standards Association (VESA®) in de Verenigde Staten en andere landen. McAfee en McAfee LiveSafe zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van McAfee LLC in de Verenigde Staten en
andere landen. ENERGY STAR is een geregistreerd handelsmerk van de United States Environmental Protection Agency. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de desbetreffende eigenaren. Niet alle
functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardwareupgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows
volledig te benutten. Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com.
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