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Zvládejte své každodenní úkoly stylově a s klidem. Ať už odesíláte e-mail, sdílíte fotografie, pracujete s
internetovým bankovnictvím nebo posloucháte hudbu, tento spolehlivý notebook vám bude každý den
skvělým pomocníkem, nyní navíc v tenčím a lehčím provedení.

Společnost HP doporučuje systémWindows.

1 V případě pevných disků, 1 TB = 1 miliarda bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 30 GB místa na pevném disku je rezervováno pro software na obnovu systému.2 Funkce se liší podle produktu. Dostupnost
funkcí se liší podle země. Služby vysílání datových proudů mohou vyžadovat předplatné. Nemusí být kompatibilní se všemi hudebními soubory. Není kompatibilní se skladbami DRM. Je vyžadováno připojení k internetu
(není součástí dodávky).

Uložíte vše.
Už se nikdy nemusíte bát nedostatku místa – tento spolehlivý notebook
je nabitý úložným prostorem. Využijte pevný disk s kapacitou až 1 TB
(volitelně) jako úložiště souborů, hudby, fotografií, videí a více toho, co
milujete a potřebujete.1

Vestavěná jednotka pro účely zábavy
S integrovanou optickou mechanikou si můžete prohlížet DVD filmy
nebo vytvářet své vlastní kompilace.

Připojte se více způsoby.
Snadné připojení k zobrazovacím zařízením, tiskárnám, zařízením apod.
S několika volnými porty s sebou nemusíte tahat tašku hardwarových
klíčů.

Vaše hudba. Nová hudba. Vynikající harmonie
Objevte více hudby zcela novým způsobem se službou HP Connected
Music. Vytvářejte seznamy skladeb z tónů ve vaší kolekci a vašich
oblíbených službách vysílání datových proudů2.
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Společnost HP doporučuje systémWindows.

Operační systém Windows 8 64

Procesor Procesor Intel® Core™ i3-3217U (1,8 GHz, 3 MB mezipaměti , 2 jádra)
Rodina procesorů: Procesor Intel® Core™ i3

Čipová sada Intel HM76 Express

Paměť 4 GB DDR3L (1 x 4 GB)
Slotů celkem: 2 sloty DIMM

Ukládání informací Disk SATA 500 GB 5 400 ot./min, Jednotka SuperMulti DVD±RW s podporou dvouvrstvých disků

Mobilní zábava Webová kamera HP TrueVision s HD rozlišením

Komunikace Integrované rozhraní 10/100 BASE-T Ethernet LAN, 802.11b/g/n; Bluetooth
1 víceformátová čtečka digitálních karet pro karty SD

Monitor 39,6cm (15,6") displej HD (1366 x 768) WLED BrightView

Video AMD Radeon HD 8670M (1 GB vyhrazené paměti DDR3)

Zvuk Zvuk DTS se dvěma reproduktory

Klávesnice Ostrůvková, plná velikost, numerické klávesy, TouchPad s podporou vícedotykových gest

Porty 1 konektor HDMI; 1 výstup pro sluchátka; 1 výstup pro mikrofon; 1x USB 2.0; 2x USB 3.0; 1x RJ45

Napájení Adaptér napájení 65 W, 4článková lithioiontová

Barva produktu Minerální černá, vodorovný kartáčovaný rýhovaný design

Software Symantec Norton Internet Security 2013 (aktualizace po dobu 60 dnů); Zvuk DTS +; HP Connected Music; HP CoolSense; HP ProtectSmart; HP Connected
ePrint; CyberLink Power DVD; Windows Live Essentials; 7-Zip; Box (25 GB volného úložiště v cloudu), Nákupem sady Microsoft Office 2013 aktivujete na
tomto počítači kancelářský software

Servis a podpora Díky softwaru HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant) můžete počítač neustále udržovat v ideálním stavu., Registrace HP pro systémWindows
8; příručka Začínáme se systémemWindows 8; HP Utility Center; HP Recovery Manager (nástroj pro vytvoření oddílu a disku USB/Flash pro obnovení)

Další informace P/N: F1E00EA #BCM
Kód UPC/EAN: 888182157558
Vyrobeno v Číně

Hmotnost 2,28 kg; Hmotnost je závislá na konfiguraci

Rozměry 38,56 x 25,8 x 2,26 cm; Balení: 48 x 8 x 34,5 cm; Rozměry jsou závislé na konfiguraci.

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

Certifikace ENERGY STAR®; Certifikace EPEAT® Silver

Záruka Omezená záruka dva roky na součástky a práci, služba vyzvednutí a vrácení
Záruku na produkt můžete rozšířit až na 3 roky; Podrobnější informace vám poskytne váš prodejce produktů HP.

Kompatibilní příslušenství a služby*
* Není součástí balení.

Bezdrátová myš HP
X5500
H2W15AA

Brašna HP Messenger
15,6" (39,6 cm)
H5N57AA

Po 3 roky možnost
vyzvednutí a vrácení
UM945E

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu
podléhají změnám bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na produkty a služby
společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených
informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v
tomto dokumentu.

Některé funkce systémů Windows 8 mohou vyžadovat speciální hardware a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 8. Podrobnosti
naleznete na adrese: http://windows.microsoft.com/cs-CZ Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
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