
HP Pavilion dm3-1020ec Entertainment Notebook PC
Windows®. Život bez hranic. Společnost HP doporučuje systém Windows 7.

Mobilita, po níž toužíte, za cenu, kterou si můžete dovolit. Pracujte až 7 hodin bez
připojení k elektrické síti, a to beze ztráty výkonu nebo stylu. Tenký, lehký notebook
HP Pavilion dm3 skrývá v odolném hliníkovém těle vysoký výkon.

● Ideální poměr mezi mobilitou a výkonem
Vynikající poměr mezi výkonem, výdrží baterie a velikostí
Procesory s velmi nízkým příkonem prodlužují výdrž baterie
až na 10 hodin (jen u některých modelů). Volitelná
samostatná grafická karta poskytuje nadstandardní výkon.

● Odolný, krásný design
Projevte pomocí notebooku HP Pavilion dm3 svůj styl. Tenký
hliníkový povrch je odolný a elegantní a displej HD LED je
energeticky úsporný a neobsahuje rtuť.

● Přenosná zábava
Vaše přenosné zábavní centrum. Notebook HP Pavilion dm3
umí vše! Sledujte videa na obrazovce HD, ukládejte videa a
hudbu na prostorný pevný disk a zůstaňte v kontaktu s
přáteli díky připojení k síti WLAN (volitelně WWAN) a
vestavěné webové kameře a mikrofonu.

● Buďte ve spojení se svým světem
Vezměte své blízké s sebou. Ať už jste na druhém konci
města nebo třeba na druhé polokouli, zůstaňte za všech
okolností v kontaktu díky webové kameře VGA a
bezdrátovému připojení k síti WLAN.

● Pro práci i zábavu, umí oboje.
Notebook HP Pavilion dm3 je dodáván s softwarem HP
MediaSmart 3.0, který umožňuje komunikaci prostřednictvím
vestavěné webové kamery, rychlou a snadnou úpravu
fotografií a videí a skvělé přehrávání oblíbených skladeb
díky vylepšenému hudebnímu modulu.
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Operační systém Originální 64bitový Windows® 7 Home Premium

Procesor Procesor AMD Athlon™ Neo X2 Dual-Core pro ultratenké
notebooky L335
1,60 GHz, Mezipaměť L2 512 KB

Paměť 4 096 MB (2 x 2048 MB DDR3)
Podpora až 8 GB paměti DDR2

Ukládání informací 320 GB Pevný disk s rozhraním SATA 7200 ot./min
Oddíl pro obnovení systému o velikosti až 12 GB
Integrovaná čtečka digitálních médií 5in1 pro karty formátu
Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro a xD
Picture

Mobilní zábava Webová kamera HP Pavilion s integrovaným digitálním
mikrofonem.VGA s nočním režimem

Komunikace Integrované rozhraní 10/100BASE-T Ethernet LAN
802.11 b/g
Bezdrátové síťové připojení Bluetooth®

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

Video Grafický adaptér ATI™ Mobility Radeon™ HD 4330
Až 2781 MB celkové grafické paměti s 512 MB vyhrazené
paměti DDR3

Zvuk Reproduktory značky Altec Lansing

Klávesnice Standardní miniaturní klávesnice
Touch Pad s podporou MultiTouch gest s určenou vertikální
podložkou s dvousměrným posunem a tlačítkem zapnutí a vypnutí

Porty 4 porty USB 2.0, 1 konektor HDMI, 1 port VGA, 1 konektor RJ45
ethernet, 1 výstup sluchátek, 1 vstup mikrofonu, 1 rozšiřující
konektor baterie

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

Software Microsoft® Works a Microsoft® Office Home a Student 2007 –
60denní zkušební verze
Microsoft® Internet Explorer
Windows® Live Messenger, Adobe® Reader, Adobe® Flash
Player
HP MediaSmart Suite, HP Total Care Setup, HP Total Care
Advisor, HP ProtectSmart, Cyberlink DVD Suite
Windows Media center, Windows Mail
Herní konzola HP – hodiny hraní zdarma, Norton Online Backup
(30denní zkušební doba)

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: VJ396EA #AKB
UPC/EAN code: 884962389355  

Barva produktu Kartáčovaný hliník

Hmotnost Bez obalu: 1,91 kg
Balení: 4,17 kg
Hmotnost je závislá na konfiguraci

Rozměry Bez obalu: 32,6 cm (D) x 23,0 cm (Š) x 2,48 cm (min. V) /
3,18 cm (max. V)
Balení: 455 x 110 x 345 mm

Záruka Záruka 1 rok, 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.


