
HP TouchSmart 520-1000cs Desktop PC

Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.

Představujeme vynikající dotykovou technologii a nejnovější provedení nových stolních počítačů HP TouchSmart řady 520
až 1000. Má osobitý design a už se těšíme, až si jej poprvé vyzkoušíte.

Stylové provedení udržující krok s vývojem
Díky novému, průlomovému provedení, které je lehčí a
tenčí, je počítač HP TouchSmart 520 působivější než kdy
dříve. Charakteristický design, vynikající technologie a
nejnovější provedení – díky tomu všemu si s tímto
počítačem užijete spoustu zábavy, získáte spoustu
informací a mnoho dalšího.
Skvělý výpočetní zážitek
Díky podstavci, díky němuž displej vypadá, jako by se
vznášel, je možné zařízení HP TouchSmart 520 naklonit
dozadu až do úhlu 30° a zajistit si tak pohodlné
používání. Displej s vysokým rozlišením zajišťuje nejen
skvělý zážitek při přehrávání filmů, ale také intuitivní
dotykovou obrazovku HP.
Dotkněte se budoucnosti
Pokud chcete psát, můžete, ale úžasné dotykové rozhraní
nabízí podporu gest tažení, otáčení a rychlého posunu
obrazovky. Navíc je v zařízení nainstalována sada
softwaru navrženého pro dotykové ovládání. Obsahuje
dvakrát tolik aplikací, kolik bývá na jiných počítačích.
Od Facebooku k Twitteru – všechny oblíbené cíle.

Úhledné pracovní prostředí
Stačí jej jen připojit a můžete pracovat. Pomocí aplikace
HP LinkUp můžete snadno, rychle a především
bezdrátově využít funkcí notebooku s pohodlím počítače
se širokoúhlým displejem. Když nebudete potřebovat
klávesnici, stačí ji zasunout mezi podstavec a obrazovku.
Na stole tak budete mít neustále dostatek prostoru.
Silný výkon skrytý za atraktivním vzhledem
Vysokorychlostní procesory, vynikající grafické karty a až
58,4cm (23") displej s plným vysokým rozlišením
a plynulým zobrazováním vás vtáhnou do filmů, her či
jiných aktivit. Díky exkluzivní technologii Beats Audio™
vám neunikne ani jediná nota oblíbených skladeb.
Kouzlo na dotyk
Nová generace rozhraní TouchSmart 5.0 umožňuje
přizpůsobení karuselu, rozšíření pracovního prostoru a
zajištění nekonečných možností zábavy díky aplikacím
s podporou dotykových gest, obsahu systému Windows
a jiných funkcí.
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Operační systém Originální Windows® 7 Home Premium 64

Procesor Intel® Pentium® G620
2,6 GHz
Mezipaměť L3 3 MB

Čipová sada Intel H61

Paměť 4 GB DDR3 (1 x 4 GB)
Slotů celkem: 2 sloty SODIMM
Podpora 8 GB paměti DDR3

Ukládání informací Pevný disk 1 TB SATA 3G (7 200 ot./min)
Tenká jednotka SuperMulti DVD s vkládáním disků do zásuvky
Čtečka paměťových karet 6 v 1

Monitor Širokoúhlý dotykový displej s podsvícením WLED s úhlopříčkou
58,4 cm (23"), rozlišením Full HD a technologií BrightView;
rozlišení: 1 920 x 1 080

Komunikace Integrovaná gigabitová síť Ethernet LAN 10/100/1000
Bezdrátové připojení Wireless LAN 802.11 b/g/n

Video Grafická karta Intel HD (až 1,26 GB)
Karta s TV tunerem (analogový a DVB-T), MPEG 4

Videokonektory 1 výstup IR blaster, 1 koaxiální TV konektor

Zvuk Zvuková konzola Beats; Vysoce výkonné reproduktory

Dodané příslušenství Integrovaná webová kamera s vestavěným mikrofonem
Bezdrátová klávesnice
Bezdrátová optická myš
Dálkový ovladač HP Win7 Media Center

Funkce Možnost montáže na stěnu. Držák splňující normu Vesa se
prodává samostatně.

Porty 4 USB 2.0
2 USB 3.0
1 Beats stereofonní zvukový výstup
1 kombinovaný port sluchátek / mikrofonu Beats
1 výstup subwooferu Beats

Napájení Adaptér napájení 180 W stř.

Další informace P/N: LN690EA #AKB
UPC/EAN code: 886112272227

Hmotnost Bez obalu: 11,7 kg
Balení: 16,9 kg

Rozměry Bez obalu: 58 x 21,7 x 45,7 cm
Balení: 67,4 x 26,9 x 55,5 cm

Kompatibilita s
požadavky na
energetickou
efektivnost

Konfigurace splňující normu ENERGY STAR®, certifikace EPEAT®
ve vybraných regionech

Země původu Vyrobeno v EU.

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.

Software Díky softwaru HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant)
můžete počítač neustále udržovat v ideálním stavu.
Microsoft® Offi ce Starter: Obsahuje pouze aplikace Word a
Excel® s omezenou funkčností. Obsahuje reklamu. Neobsahuje
aplikaci PowerPoint® nebo Outlook®. Chceteli používat
lnohodnotný software, kupte si systém Offi ce 2010.
Softwarová sada HP TouchSmart 5.0; Zvuková konzola Beats; HP
Link Up; HP AppCenter; HP Setup Manager; HP Music Station;
Herní konzola HP; Cyberlink Power2Go; Cyberlink Youcam;
Norton Online Backup (30denní zkušební verze); Microsoft
Internet Explorer; Windows Live Messenger; Adobe Reader;
Adobe Flash Player; Skype
Systém Windows Media Center

Servis a podpora Symantec Norton Internet Security 2012 (aktualizace po dobu 60
dnů); Oddíl pro obnovení (včetně možnosti samostatného
obnovení systému, aplikací a ovladačů); Doplňkové přemístění
oddílu pro obnovení; Nástroj pro vytvoření disků CD/DVD pro
obnovení; pdf complete


