
HP Pavilion dv3-2150ec Entertainment Notebook PC

Společnost HP doporučuje systém Windows Vista® Home Premium.

S nabídkou dvou uchvacujících vzhledů HP Imprint na vnější straně je tento
notebook 13,3" dokonalým partnerem pro zábavu, komunikaci a mobilitu.

● Důmyslná elegance
Notebook HP Pavilion dv3-2100 s nabídkou dvou nových
designů Imprint vás jistě uchvátí – Espresso, lesklý černý
povrch s jemným kruhovým vzorem, nebo Moonlight, jemný
vzor z hladkých šedých linek na bílém pozadí.

● Svůj digitální obsah můžete přizpůsobit stisknutím jediného
tlačítka
S multimediálním softwarem HP MediaSmart se dostanete ke
svému digitálnímu obsahu jediným kliknutím.

● Mobilní zábava
Notebook 13,3" HP Pavilion dv3-2100 s poměrem stran
displeje 16:9, integrovaným dálkovým ovládáním
a špičkovým zvukem poskytuje uchvacující mobilní zábavu

● Buďte ve spojení
Integrovaná webová kamera, duální digitální mikrofony,
širokopásmové připojení a volitelné zařízení WWAN jsou
vhodné pro sociální sítě

● Spolehlivost a zabezpečení
Ochrana pevného disku HP ProtectSmart chrání
nejdůležitější data a umožňuje vám pracovat v bezpečném
prostředí
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Operační systém Originální systém Windows Vista® Home Premium Service Pack 1
(32bitový)

Procesor Procesor Intel® Pentium® T4300
2,10 GHz, 1 MB mezipaměti L2

Paměť 3072 MB (1 x 1024 MB + 1 x 2048 MB)
Podpora až 8 GB paměti DDR2

Ukládání informací 320 GB Pevný disk s rozhraním SATA 5400 ot./min
Oddíl pro obnovení systému o velikosti až 9 GB
Jednotka DVD Super Multi (+/-R +/-RW) s podporou
dvouvrstvého zápisu a technologií LightScribe
Technologie LightScribe umožňuje vytvářet popisky disků v kvalitě
sítotisku přímo z počítače: Disk stačí vypálit, otočit a pokračovat.
Integrovaná čtečka digitálních médií 5in1 pro karty formátu
Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro a xD
Picture

Mobilní zábava Software pro přehrávání médií HP Mediasmart a jeho prvky
ovládání nabídek a tlačítka pro přehrávání hudby a DVD
Webová kamera HP s integrovaným digitálním mikrofonem. VGA
Miniaturní dálkový ovladač HP

Komunikace Integrovaná gigabitová síť Ethernet LAN 10/100/1000
802.11 b/g
Bezdrátové síťové připojení Bluetooth®
1 zásuvka ExpressCard/34

Snadné použití Integrovaný snímač otisků prstů

Monitor 13,3" displej High Definition s technologií HP LED BrightView BID
Rozlišení monitoru: 1366 × 768

Video NVIDIA GeForce G 105M
Až 1 790 MB celkové grafické paměti s 512 MB vyhrazené
paměti

Zvuk Integrovaná kompatibilní zvuková karta 3D Sound Blaster Pro
16bitová
Přehrávání zvuku pomocí technologie SRS

Klávesnice Kompatibilní klávesnice se 101 klávesami
Touchpad s oddělenou vertikální podložkou s dvousměrným
posunem a funkcí zapnutí a vypnutí, ovládáním hlasitosti a
tlačítkem ztlumení zvuku.

Porty 3 porty USB 2.0 (3. sdílený s portem eSATA), 1 konektor HDMI, 1
port eSata + USB, 1 port VGA, 1 ethernetový konektor RJ45, 1
výstup sluchátek, 1 vstup mikrofonu, port IR

Napájení Adaptér napájení 90 W stř.
6článková lithioiontová baterie (Li-Ion)

Software Microsoft® Works
Microsoft® Internet Explorer
Windows Mail
Adobe® Reader
HP MediaSmart Suite
Windows Media Player
Windows Photo Gallery
DVD Play
Windows Movie Maker, Windows DVD Maker
Cyberlink DVD Suite
Windows Media center
Software Digital Persona pro čtení otisků prstů

Servis a podpora Oddíl pro obnovení (včetně možnosti samostatného obnovení
systému, aplikací a ovladačů); doplňkové přeřazení oddílu pro
obnovení; nástroj pro obnovu disků CD/DVD; Symantec™ Norton
Internet Security™ 2009 (60 dnů aktualizace); Nápověda a
podpora pro notebooku

Další informace P/N: NZ878EA #AKB
UPC/EAN code: 884962143629  

Hmotnost Bez obalu: 2,24 kg
Hmotnost je závislá na konfiguraci

Rozměry Bez obalu: 32,7 cm (D) x 22,1 cm (Š) x 3,18 cm (min. V)/3,53
cm (max. V)

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.


