
HP ENVY 14-2095en Notebook PC Windows®. Život bez hranic. Společnost HP
doporučuje systém Windows 7.

Jedinečná mobilita s vysokým výkonem
Notebook HP ENVY14 s decentním designem a výkonným procesorem je dokonalou volbou pro ty, kteří hledají silný
a elegantní počítač. Tenké šasi je nabité funkcemi a softwarem a volitelná tenká baterie (slice) vydrží celou noc.

Elegance na cestách
Notebook HP ENVY14 má elegantní tělo z kovové slitiny s laserem vypálenou
grafikou a jemnými detaily, které jej na první pohled odlišuje od ostatních
notebooků. Odolné a pečlivě zpracované šasi je jak funkční, tak stylové –
krásný vzhled plus mobilita.

Vysoký výkon pro veškerou vaši činnost
Užijte si mocného výkonu při práci i hraní. Originální Windows 7, dvou- či
čtyřjádrový procesor Intel® a samostatná grafická karta ATI Mobility Radeon™
HD 6630 poskytují potřebný výkon pro videa, grafiku a hry.

Pokročilý ergonomický design
Zažijte maximální pohodlí a luxus při práci s počítačem. S velkým zařízením
Clickpad a podsvícenou klávesnicí s klávesami s větším rozestupem uvidíte a
pocítíte velký rozdíl: Její jedinečné klávesy reagují na prsty specifickým
způsobem.

Mimořádná a spolehlivá podpora
Speciální linka telefonické podpory HP, na které vám pracovníci podpory
zodpoví dotazy ohledně notebooku HP ENVY, pomohou vám vyřešit jakýkoli
problém nebo zajistí odeslání příští pracovní den prostřednictvím zákaznických
služeb pro hardware

Protože od technologie čekáte více.
Beats™ – dokonalý zvuk: poslouchejte hudbu přesně tak, jak umělec zamýšlel.
Systém zvuku Beats™ je optimalizován na kvalitu zvuku jako ve studiu a navíc
si můžete výstup upravit výkonným ekvalizérem pomocí nástroje Audio Console.
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Operační systém Originální Windows® 7 Home Premium 64

Procesor Intel® Core™ i7-2630QM
2 GHz, Mezipaměť L3 6 MB

Čipová sada Intel HM65

Paměť 6 GB DDR3
(1 x 2 GB, 1 x 4 GB)
Slotů celkem: 2 přístupné uživateli
Rozšiřitelné na 8 GB DDR3

Ukládání informací 750 GB SATA (7200 ot./min)
SuperMulti DVD±R/RW s podporou dvouvrstvého zápisu
s technologií LightScribe

Mobilní zábava Webová kamera HP TrueVision HD s integrovaným digitálním
mikrofonem (uzpůsobená i pro horší světelné podmínky)

Komunikace Integrovaná gigabitová síť Ethernet LAN 10/100/1000
Intel 802.11 b/g/n; Bezdrátové síťové připojení Bluetooth
Integrovaná čtečka digitálních médií 2 v 1 pro karty SD a MMC

Monitor 36,8 cm (14,5") HP High-Definition s podsvícením LED a
technologií BrightView Infinity
Rozlišení monitoru: 1366 × 768

Video AMD Radeon HD 6630M (1 GB vyhrazené paměti DDR3)

Zvuk Beats sound system

Klávesnice Klávesnice plné velikosti s podsvícením
Zařízení ImagePad podporující vícedotyková gesta s tlačítkem
vypnutí

Porty 1 HDMI
1 sluchátkový výstup
1 kombinovaný konektor pro sluchátkový výstup / vstup pro
mikrofon
2 USB 2.0
1 USB 3.0
1 RJ45
1 Mini display

Napájení Napájecí adaptér 90 W
Osmičlánková lithioiontová baterie (Li-Ion)

Software Díky softwaru HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant)
můžete počítač neustále udržovat v ideálním stavu.. Tento počítač
je optimalizován pro sadu Microsoft® Office 2010. Zakupte si
kód Product Key nebo krabici s diskem a aktivujte plně funkční
sadu Office předinstalovanou v tomto počítači.
HP Support Assistant
HP ProtectSmart
HP CoolSense
HP Recovery Manager

Beats Audio
Omnifone MusicStation
Cyberlink PowerDVD
Cyberlink DVD Suite
Cyberlink YouCam
Adobe Photoshop Elements
Adobe Premiere Elements
Microsoft Security Essentials
Windows Live Essentials
Adobe Reader
Adobe Flash Player

Servis a podpora Microsoft Security Essentials; Oddíl pro obnovení (včetně možnosti
samostatného obnovení systému; aplikací a ovladačů); Doplňkové
přemístění oddílu pro obnovení; Nástroj pro vytvoření disků
CD/DVD pro obnovení; Nápověda a podpora pro notebook

Další informace P/N: LS508EA #ABB
UPC/EAN code: 886111805532

Barva produktu Carbon Relic, laserem vypálený vzor, kartáčovaný hliník

Hmotnost Bez obalu: Od 2,52 kg
Balení: 4,99 kg
Hmotnost je závislá na konfiguraci

Rozměry Bez obalu: 35,6 x 23,7 x 2,82 cm
Balení: 43,2 x 32,8 x 16,3 cm
Rozměry jsou závislé na konfiguraci

Kompatibilita s
požadavky na
energetickou
efektivnost

Vyhovuje normě ENERGY STAR®; EPEAT Silver®

Záruka 2 roky, vyzvednutí a vrácení, součásti a práce
Záruku produktu můžete rozšířit až na 3 roky a ochránit jej tak
proti náhodnému poškození; Podrobnější informace vám poskytne
váš prodejce produktů HP.


