
Datasheet

Victus by HP Laptop 16-d1495nd

Let's play

De Victus by HP 16,1-inch laptop beschikt over een Intel® processor  en is ideaal voor al je games. Met een universeel
gaming toetsenbord en hoge refresh rate op een scherm met hoge resolutie . Blijf overeind in het heetst van de strijd
met een koelsysteem dat oververhitting voorkomt . Verbeter de systeemprestaties en haal alles uit je game met de
OMEN Gaming Hub.

*Product kan in werkelijkheid anders zijn

Blijf koel en game langer
Blijf overeind in het heetst van de strijd met een
koelsysteem dat oververhitting voorkomt.

Snelle refresh rate op een scherm met hoge
resolutie
Game op je best met een 16,1-inch scherm met hoge
resolutie, een hoge refresh rate en een grote
batterijcapaciteit voor langere sessies.

Kies je eigen settings met de OMEN Gaming Hub
Dé plek om je game in een andere dimensie te
spelen, van het tot in detail regelen van de prestaties
tot verlichtingsopties en meer.
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*Product kan in werkelijkheid anders zijn

Specicaties
Prestaties
Besturingssysteem
Windows 11 Home
Processor
Intel® Core™ i7-12700H (tot 4,7 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 24 MB L3-cache, 14
cores, 20 threads)  
Processorfamilie: 12e generatie Intel® Core™ i7-processor
Chipset
Intel® geïntegreerde SoC
Geheugen
16 GB DDR5-4800 MHz RAM (2 x 8 GB)
Aantal voor gebruikers toegankelijke geheugenplaatsen: 2
Opslag
1 TB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD
Optische drive niet inbegrepen
25 GB opslagruimte in Dropbox voor 12 maanden
Videokaart
Discrete: NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 laptop GPU(6 GB GDDR6 gereserveerd) ; 
Met de NVIDIA Ampere-architectuur
Audio
Audio van B&O; Twee speakers; HP Audio Boost
Scherm
40,9 cm (16,1 inch) FHD (1920 x 1080), 144 Hz, IPS, microranden, ontspiegeld, 250 nits, 45%
NTSC
Screen-to-body ratio
83.56%
Voeding
200 watt Smart-netvoedingsadapter;
Type batterij
4-cels, 70-Wh lithium-ion polymeer
280 gr
Batterij en voeding
Ondersteunt snel opladen van de batterij: circa 50% in 30 minuten

Connectiviteit
Netwerkinterface
Geïntegreerd 10/100/1000 GbE LAN
Draadloze connectiviteit
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) en Bluetooth® 5.2-combo (ondersteuning voor Gigabit-
datasnelheden) 
MU-MIMO-ondersteuning
Poorten
1 SuperSpeed USB Type-C® 5Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP
Sleep and Charge); 1 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (HP Sleep and Charge); 2
SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate; 1 HDMI 2.1; 1 RJ-45; 1 AC smart pin; 1
headphone/microphone combo
Uitbreidingsslots
1 multi-formaat SD-mediakaartlezer
Webcam
HP Wide Vision 720p HD-camera met tijdelijke ruisonderdrukking en ingebouwde digitale
dual-array-microfoons

Design
Productkleur
Performance Blue, logo in chroom
Verfafwerking

Software
HP apps
HP Audio Switch; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP QuickDrop; MyHP; OMEN
Gaming Hub
Software
ExpressVPN (30 dagen gratis proefversie); LastPass Premium (30 dagen gratis proefversie) ; 
Testversie van 1 maand voor nieuwe klanten van Microsoft 365
Service en support
McAfee LiveSafe™ 

Aanvullende informatie
Onderdeelnummer
Bestelnr.: 686N7EA #ABH 
UPC/EAN-code: 196548441730
Ecolabels
EPEAT® Silver-geregistreerd 
ENERGY STAR®-gecerticeerd
Gewicht
Vanaf 2,46 kg;
In verpakking: 3,71 kg
Opmerking over gewicht: Gewicht is afhankelijk van de conguratie
Afmetingen
37 x 26 x 2,35 cm;
In verpakking: 6,9 x 55,2 x 34,5 cm
Opmerking over afmetingen: Afmetingen zijn afhankelijk van de conguratie
Fabrieksgarantie
1 jaar (1-1-0) garantie omvat 1 jaar garantie op onderdelen en arbeidskosten. Geen reparatie
onsite. De algemene voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen
zijn van toepassing.
Toetsenbord
Fullsize performance-toetsenbord met achtergrondverlichting en numeriek toetsenblok
HP Imagepad met ondersteuning voor multi-touchbewegingen; Ondersteuning voor
Precision-touchpad
Beveiligingsbeheer
Ondersteuning voor Trusted Platform Module (rmware-TPM)
Vingerafdrukscanner niet beschikbaar
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Aanbevolen accessoires
* Niet inbegrepen.

HP Pavilion gamingmuis
300
4PH30AA

HP Pavilion Gaming-
muispad 300
4PZ84AA

HP Pavilion Gaming
Backpack 500
6EU58AA

Garantieservices*

3 jaar haal- en brengservice
U4819E

Voetnoten bij belangrijke verkooppunten
 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 van de applicatieworkload en de hardware- en softwareconguraties. Het nummer, de merknaam en/of de naam van een Intel-product zegt niets over het prestatieniveau. Intel en het
Intel-logo zijn handelsmerken van Intel Corporation of zijn dochterondernemingen in de VS en/of andere landen.
 Intel en Iris zijn handelsmerken van Intel Corporation of zijn dochterondernemingen in de VS en/of andere landen.
 Alle specicaties vertegenwoordigen de gemiddelde specicaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
 Het koelsysteem is afhankelijk van de conguratie.

Technische specicaties, voetnoten
 25 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 aoop moet een abonnement worden afgesloten.
 Laadt de accu binnen 30 minuten op tot 50% als het systeem uit is (met de opdracht 'Afsluiten'). Aanbevolen voor gebruik met de HP adapter die bij de laptop 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 softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn

mede afhankelijk van de applicatieworkload en uw hardware- en softwareconguraties. Het nummer, de merknaam en/of de naam van een Intel-product zegt niets over het prestatieniveau.
 De prestaties van Intel® Turbo Boost zijn afhankelijk van de hardware, de software en de systeemconguratie. Kijk voor meer informatie op http://www.intel.com/technology/turboboost/.
 Wi-Fi 6E ondersteunt gigabit-datasnelheid bij het versturen van bestanden tussen twee apparaten die met dezelfde router verbonden zijn. Vereist een draadloze router, wordt afzonderlijk verkocht.
 Wi-Fi 6E vereist een Wi-Fi 6E-router, afzonderlijk verkrijgbaar, om in de 6 GHz-band te kunnen werken. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar. Wi-Fi 6E is achterwaarts compatibel met eerdere

802.11-specicaties. En beschikbaar in landen waar Wi-Fi 6E wordt ondersteund.
 Alle specicaties vertegenwoordigen de gemiddelde specicaties 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.
 De beste resultaten voor HP opladen in slaapstand worden bereikt met een standaardkabel voor een USB-oplaadprotocol of een kabeladapter met een extern apparaat.
 TUV Low Blue Light is de kwaliteitsspecicatie van de schermconformiteitstest. Kijk voor meer informatie op https://www.certipedia.com/?locale=en#search.
 Terugkeren naar LastPass Free na 30 dagen.
 Moet binnen 180 dagen na activering van Windows geactiveerd worden.
 Gebaseerd op US EPEAT®-registratie volgens IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT®-status varieert per land. Kijk voor meer informatie op www.epeat.net.

© Copyright 2022 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. Voor sommige systemen zijn mogelijk bijgewerkte en/of afzonderlijk aangeschafte hardware, drivers, software of BIOS-updates vereist om optimaal
gebruik te kunnen maken van de functionaliteit van Windows. Windows wordt automatisch bijgewerkt en ingeschakeld. Een snelle internetverbinding en een Microsoft-account zijn vereist. Uw internetprovider kan
kosten in rekening brengen en na verloop van tijd kunnen extra eisen van kracht worden voor updates. Kijk op http://www.windows.com.
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