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HP päivittää uusia tietokonemallejaan 
Uutuuksissa edistyksellistä viilennysteknologiaa sekä 

laadukas Beats Audio -äänentoistojärjestelmä 

 

 

 

 

HELSINKI, 25.1.2011 – HP ilmoitti tänään lisäävänsä yhtiön uusiin 

pöytäkoneisiin ja kannettaviin uraauurtavaa uutta teknologiaa, kuten HP 

CoolSense -viilennyksen sekä Beats Audio™ -äänentoistojärjestelmän. 

Päivitettäviin malleihin kuuluvat: 

 

- Linjakkaasti muotoiltu HP Pavilion dm1, joka tarjoaa 

huippusuorituskykyä liikkuvalle käyttäjälle.  

- Tehokkaat HP ENVY 17
 
-sarjan laitteet, joissa hyödynnetään 

edistyksellistä viilennysteknologiaa sekä uusimpia grafiikkaratkaisuja. 

HP ENVY17
 
3D -malli sisältää myös ilmaisen peliohjelmiston.  

- HP Pavilion -sarjan pöytäkoneet ja kannettavat, joiden erinomainen 

suorituskyky pohjaa uuden sukupolven Intel®-suorittimiin sekä AMD 

Radeon -näytönohjainteknologiaan. Valikoiduissa HP Pavilion -

pöytäkoneissa on mukana myös HP:n ja Beats by Dr. Dre™:n yhdessä 

kehittämä ainutlaatuisen korkeatasoinen Beats Audio™ -

äänentoistojärjestelmä. 

- HP Mini 210 -sarja, joka laajenee uudella tyylikkäällä mallilla. Uutuus 

on viimeistelty ruudutetulla pinnalla, ja siihen on saatavana 

yhteensopivia lisävarusteita, kuten suojus ja hiiriä.   

- Lisäksi HP TouchSmart -tietokoneen omistajat voivat ladata HP 

TouchSmart -ohjelmiston uusimman version maksutta. 

HP Pavilion dm1  

Ohut ja kevyt HP Pavilion dm1 on tyylikäs kannettava, joka sopii loistavasti 

liikkuvaan elämäntyyliin. Reilun kahden sentin paksuisessa laitteessa on 

käytössä HP:n CoolSense-teknologia, joka saa koneen tuntumaan 

huomattavasti edeltäjiään viileämmältä sekä edistyksellisen laitteiston että 

älykkään viilennysohjelmiston voimin. Teknologia säätää viilennyksen tason 

automaattisesti käyttäjän toiveiden mukaiseksi. Laitteessa on lisäksi 11,6 

tuuman HD
(1)

 BrightView -laajakuvanäyttö. 

HP Pavilion dm1 -kannettavalla voi nauttia laadukkaasta HD-kuvasta
(1) 

(resoluutio1080p). Laite hyödyntää AMD:n viimeisintä VISION-teknologiaa ja 

Fusion APU -piiriä (Accelerated Processing Unit), jossa Microsoft® DirectX 

11 -rajapintaa tukeva grafiikkapiiri yhdistetään pääsuorittimeen
(1)

.  
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HP Pavilion dm1 -kannettavassa on 10,75 tunnin akunkesto
(2)

, käytössä 

miellyttävä, täysikokoinen Island-näppäimistö, sekä Dolby Advanced Audio -

järjestelmä laadukkaaseen elokuvien, musiikin ja pelien toistoon.  

HP Pavilion dm1 -kannettavassa on 750 gigatavua (GB)
(3) 

tallennustilaa 

vaikkapa valokuville, musiikille tai videoille. Valinnaisiin ominaisuuksiin 

kuuluvat GPS-paikannin karttapalveluita ja navigointia varten
(4)

 sekä ulkoinen 

Blu-ray-soitin.  

HP ENVY 17 

Vuosi sitten toukokuussa  julkistettu tehokas HP ENVY 17
 
-kannettava on nyt 

ensimmäinen korkean suoristuskyvyn HP tietokone, joka on varustettu 

edistyksellisellä HP CoolSense -viilennysteknologialla. AMD:n 

grafiikkateknologia vuorottelee dynaamisesti integroitujen sekä erillisten AMD 

Radeon HD 6850M -grafiikkaratkaisujen välillä paremman suoritustehon ja 

akunkeston
(2) 

takaamiseksi. Tehokkaat grafiikkaratkaisut yhdessä uuden 

sukupolven Intel Core -suorittimien kanssa tekevät HP ENVY17 -kannettavasta 

erinomaisen multimedialaitteen, josta Intelin Wireless Display jakaa sisältöjä 

langattomasti televisioon tai muille näytöille.  

HP ENVY17 -kannettavan äänentoisto on huippuluokkaa Beats Audio -

äänentoistojärjestelmän sekä HP Triple Bass Reflex -bassokaiuttimen ansiosta. 

Laitteessa on upea 17,3-tuumainen HD BrightView -laajakuvanäyttö
(1) 

ja jopa 

kaksi teratavua (TB) tallennustilaa.  

Tuleviin HP ENVY17
 
3D

(6) 
-malleihin kuuluu myös DDD:n TriDef 3D 

Experience Ignition Game Player, jonka avulla voi täysin uppoutua 

kolmiulotteiseen pelimaailmaan. 

HP lisää Pavilion-sarjaan tehoa ja Beats Audio -äänentoistojärjestelmän 

HP Pavilion dv6 ja dv7 -kannettaviin sekä HP Pavilion p6700, Slimline s5700 

ja Elite HPE-500 -sarjojen pöytäkoneisiin tulee uuden sukupolven Intel Core -

suorittimet sekä AMD:n Radeon-näytönohjainteknologia. Tiettyihin Pavilion-, 

Slimline- ja Elite HPE-500 -sarjojen pöytäkoneisiin lisätään myös HP:n Multi-

Display Capable -teknologia, jonka avulla voi laajentaa ohjelmia, käyttää useita 

sovelluksia yhtäaikaisesti tai nauttia entistä intensiivisemmästä 

pelikokemuksesta rinnakkaisten näyttöjen ansiosta.  

 

Uusiin HP Pavilion -pöytäkoneisiin kuuluu myös Beats Audio -

äänentoistojärjestelmä, jonka Beats by Dr.Dre:n perustajat Dr.Dre ja Jimmy 

lovine loivat kehittääkseen digitaalisen musiikin äänimaailmaa. Yhteistyössä 

HP:n kanssa Dr.Dre ja Iovine valjastivat Beats-teknologian HP:n 

pöytäkoneiden ja kannettavien käyttöön, tavoitteenaan luoda mahdollisimman 
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tarkasti artistin tavoittelema äänimaailma niin kuulokkeilla kuin ulkoisilla 

kaiuttimilla kuunneltaessa.  

HP:n TouchSmart-ohjelmiston uusin versio saatavana TouchSmart-

tietokoneisiin 

Viime syyskuussa esitellyn HP:n TouchSmart-ohjelmiston uusimman version 

”karusellimainen” valikko helpottaa sovellusten ja sisältöjen löytämistä. 

Jokainen voi muokata työpöytänsä yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti ja 

soveltaa moniulotteisia taustakuvia haluamallaan tavalla. Kaikki tämä onnistuu 

sormen kosketuksella. 

 

TouchSmart Apps Center -sovelluskaupasta löytyy lisää sovelluksia ja pelejä 

koko perheelle, kuten Cartoon Networkin Paint Blast ja Numbers Play. 

TouchSmart300- tai TouchSmart600-pöytäkoneen omistajat voivat ladata 

TouchSmart-ohjelmiston päivitetyn version maksutta osoitteessa www.hp.com  

HP Mini 210 

HP Mini 210 -mallisto laajenee tyylikkäällä uutuudella, joissa on 

vaaleanpunasävytteinen, ruudullinen pinta. 

Noin 2,5 sentin paksuisessa Mini 210 -kannettavassa on Intelin Atom-suoritin 

sekä kuusikennoinen akku, joka kestää jopa 10,75 tuntia
(2)

. Uuteen 

tyylikkääseen designiin kuuluvan linjakkaan HP Imprint -kuvioinnin saa myös 

hiilenmustana, merensinisenä, heleän ruusun värisenä.  

Ruutupintaiseen minikannettavaan on saatavana myös edistyksellisiä 

lisävarusteita, kuten 2,4 GHz:n taajuutta käyttävä langaton hiiri. Tällöin hiiri 

toimii häiriöittä ja jopa pidempien etäisyyksien päästä. Lisäksi saatavana on 

kestävä HP Mini Clutch -nailonsuojus, jossa on ylellinen tekoturkisvuori ja 

ulkopuolella kätevä tasku.  

 

Hinnat ja saatavuus
(7) 

 

— HP Pavilion dm1 alkaen 599 euroa (sis. ALV). Saatavana maaliskuussa 

2011. 

— Päivitetty HP ENVY 17 alkaen 1299 euroa (sis. ALV). Saatavana 

maaliskuussa 2011. Lisätietoja laitteesta osoitteessa 

www.hp.com/go/ENVY. 

— HP Pavilion dv6 alkaen 699 euroa ja dv7 alkaen 699 euroa (sis. ALV). 

Saatavana maaliskuussa 2011. 

— HP Pavilion p6700 alkaen 799 euroa ja HPE-500-sarjan laitteet alkaen 999 

http://www.hp.com/go/ENVY
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euroa (sis. ALV). Saatavana helmikuussa 2011. 

— HP TouchSmart -ohjelmiston uusin versio ladattavana www.hp.com 

sivuston kautta heti. 

— HP Mini 210 alkaen 399 euroa (sis. ALV). Saatavana maaliskuussa 2011.  

— Lisätietoja osoitteessa www.hp.com/personal. 

HP 

HP toimittaa teknologiaratkaisuja kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille ympäri 

maailman. Yhtiön tarjonta kattaa IT-infrastruktuurin ja henkilökohtaisen 

tietojenkäsittelyn järjestelmät, erilaiset päätelaitteet, maailmanlaajuiset palvelut 

sekä kuvankäsittelyn ja tulostuksen ratkaisut. Lisätietoja HP:sta (NYSE, 

Nasdaq: HPQ) löytyy osoitteista www.hp.fi ja www.hp.com. 

 
(1) HD-kuvan katseleminen edellyttää HD-materiaalia.  

(2) Akunkesto riippuu tuotemallista, kokoonpanosta, ladatuista sovelluksista, erityisominaisuuksista, 

käytöstä, langattomasta toiminnasta sekä virranhallinta-asetuksista. Akun enimmäiskesto lyhenee 

käytön ja ajan myötä. MobileMark07-akkukriteerit ja lisätietoja osoitteessa 

www.bapco.com/products/mobilemark2007.  

(3) Formatoitu kapasiteetti on käytännössä pienempi. Osa levytilasta on varattu järjestelmän 

palautusohjelmiston käyttöön – kannettavilla tietokoneilla enintään 20 Gt (Windows 7), 8 Gt (XP 

ja XP Pro), 12 Gt (Vista ja MCE) ja pöytäkoneilla enintään 14 Gt (Windows 7), 10 Gt (Vista, XP 

ja XP Pro) tai 12 Gt (MCE). Kiintolevyasemissa Gt = gigatavu = miljardi bittiä. 

(4) GPS vaatii esteettömän yhteyden useampaan satelliittiin. Toiminnassa saattaa ilmetä häiriöitä, 

jos/kun laitetta käytetään sisätiloissa, siltojen alla tai tiiviisti rakennetuilla kaupunkialueilla. 

Lisäksi GPS vaatii HP:n mobiililaajakaistan ja HP Connection Managerin. HP tarjoaa molemmat 

palvelut. Laajakaista myydään erikseen. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus paikalliselta 

palveluntarjoajalta.  

(5) Blu-ray on uusi formaatti, joka hyödyntää uudenlaista teknologiaa ja siksi levyjen, digitaalisen 

yhteyden, yhteensopivuuden ja suoritustehon suhteen saattaa ilmetä ongelmia, jotka eivät viesti 

tuotteen viallisuudesta. Virheetön toisto kaikilla järjestelmillä ei ole taattu. Osa Blu-ray-

materiaalista vaatii pyöriäkseen digitaalisen DVI- tai HDMI-liitännän, ja näytölle HDCP-tuen. 

Tällä Blu-ray-asemalla ei voi kirjoittaa Ultra HighSpeed CD-RW -levyille (16–32x). HP Pavilion 

dm1 -kannettavalla tietokoneella ei voi katsoa HD DVD -elokuvia. 

(6) 3D-kuvan katseleminen vaatii 3D-lasit ja 3D-materiaalia.  

(7) Arvioidut myyntihinnat. Todelliset hinnat saattavat vaihdella. 

 

 

Intel and Core are trademarks of Intel Corporation in the United States and other countries. AMD, Radeon 

and ATI are trademarks of Advanced Micro Devices Inc. Microsoft, Windows and Vista are U.S. registered 

trademarks of Microsoft Corp. 

 

This news release contains forward-looking statements that involve risks, uncertainties and assumptions. If 

such risks or uncertainties materialize or such assumptions prove incorrect, the results of HP and its 

consolidated subsidiaries could differ materially from those expressed or implied by such forward-looking 

statements and assumptions. All statements other than statements of historical fact are statements that could 

be deemed forward-looking statements, including but not limited to statements of the plans, strategies and 

objectives of management for future operations; any statements concerning expected development, 

performance or market share relating to products and services; any statements regarding anticipated 

operational and financial results; any statements of expectation or belief; and any statements of assumptions 

underlying any of the foregoing. Risks, uncertainties and assumptions include macroeconomic and 

geopolitical trends and events; the competitive pressures faced by HP’s businesses; the development and 

transition of new products and services (and the enhancement of existing products and services) to meet 

customer needs and respond to emerging technological trends; the execution and performance of contracts by 

HP and its customers, suppliers and partners; the achievement of expected operational and financial results; 

and other risks that are described in HP’s filings with the Securities and Exchange Commission, including but   

http://www.hp.com/personal
http://www.hp.com/
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not limited to HP’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended October 31, 2010. HP assumes no 

obligation and does not intend to update these forward-looking statements. 

 

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change 

without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty 

statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an 

additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.. 

 


