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HP ELITEBOOK 840 G3 I7
STARA CENA: PLN
PROMOCJA:

2 500,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: Laptopy HP
Produkt dostępny: Niedostępny
Procesor: Intel Core i7
Pamięć RAM: 8GB RAM
Dysk twardy SSD: 240GB
Przekątna ekranu: 14 cali
System operacyjny: Windows 10 Home 64-bit PL dla
komputerów odnowionych
Rozdzielczość ekranu: 1920x1080
Karta graﬁczna: Graﬁka zintegrowana Intel
Napęd DVD: Brak
USB 3.0: x2
USB 3.1: x1
DisplayPort: x1
VGA/D-Sub: x1
Czytnik kart pamięci: x1
Czytnik linii papilarnych: x1
Złącze stacji dokującej: x1
RJ-45 (LAN): x1
Blokada Kensigtona: x1
Producent: HP
Wbudowana kamera: Tak

OPIS PRZEDMIOTU
HP EliteBook 840 G3 i7 to laptop biznesowy klasy premium, stworzony do wydajnej pracy, wśród kadry
zarządzającej korporacji i wysokiej klasy specjalistów. Laptopy HP profesjonalnych serii, cechuje duża wydajność,
mocne podzespoły i świetne wykonanie. Sprawia to, że sprzęt tej klasy, jest bardzo kosztowny w zakupie. Jako laptopy
poleasingowe, możecie nabyć je Państwo, za ułamek początkowej ceny.
Laptop HP EliteBook 840 G3 i7 sprawdzi się świetnie, zarówno w ﬁrmie, jak i w gospodarstwie domowym.
Każdy komputer poleasingowy zakupiony w Scrascom, jest natychmiast gotowy do pracy. Zainstalowany na nim jest
system operacyjny Windows (w wersji zgodnej z opisem) oraz wszystkie najnowsze sterowniki.
Dla Państwa wygody, nasze laptopy poleasingowe mają wgrane także, następujące oprogramowanie:
Pakiet biurowy w polskiej wersji językowej (WPS Oﬃce, licencja do zastosowań niekomercyjnych),
Skuteczny program antywirusowy Windows Defender,

Przeglądarka internetowa Google Chrome.
Szybki dysk SSD pozwoli na start systemu w kilkanaście sekund. Mocny procesor Intel Core i7 i 8GB RAM pamięci RAM,
zapewnią szybką pracę z popularnymi aplikacjami i programami. Istnieje możliwość rozszerzenia pamięci RAM i
zwiększenia rozmiaru dysku SSD. Można to zrobić, zaznaczając odpowiednią opcję, przed dodaniem laptopa
do koszyka. Zwracamy uwagę, że przestrzeń na dane, można tanio zwiększyć także, wykorzystując wbudowany czytnik
kart pamięci. Są one dostępne w sprzedaży taniej, niż rozszerzenie dysku SSD.
Oferowany przez nas laptop HP EliteBook 840 G3 i7 to sprzęt poleasingowy klasy A+. Oznacza to, że chociaż był on
używany przez jakiś czas w zagranicznej korporacji, to jest w bardzo dobrym stanie technicznym i estetycznym.
Komputery takie przechodzą kompleksowy proces odnowienia. Wszystkie elementy i funkcje tego komputera są
absolutnie sprawne, co potwierdza udzielana przez nas, pisemna 12 miesięczna gwarancja.
Wszystkie laptopy i komputery poleasingowe w naszej ofercie, są dostępne również na raty. Obecnie także
na promocji, jako prawdziwe raty 0% (RRSO = 0%), bez żadnych dodatkowych czy ukrytych kosztów. By
skorzystać z tej oferty, wystarczy dodać produkt do koszyka i wybrać opcję płatności PayU. Nie są
wymagane żadne dokumenty, a cały proces przebiega w pełni on-line i trwa około 15 minut.
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