
HP Pavilion dv6-3250ec Entertainment Notebook PC
Windows®. Život bez hranic. Společnost HP doporučuje systém Windows 7.

Milujete svůj outdoorový životní styl? Chcete notebook, jehož kvalita a styl odpovídají
zbytku vašeho vybavení? Zamiřte na svahy s notebookem HP Pavilion dv6 Rossignol
Edition, který nabízí unikátní vizuální a zvukový zážitek.

● Dopřejte si nejlepší styl a kvalitu
Pokud vám záleží na stylu a kvalitě, neobejdete se bez
notebooku, který se hodí ke zbytku vašeho vybavení. Řada
notebooků HP Pavilion dv6 Rossignol Edition je limitovaná
edice unikátně navržená tak, aby se hodila k odvážnému
životnímu stylu, který milujete.

● Extrémní vizuální zážitek, po kterém toužíte
Vylepšujte fotografie a videa se softwarem Adobe®
Photoshop® Elements a Premiere® Elements (pouze
u vybraných modelů) a sdílejte je prostřednictvím webové
kamery HP TrueVision. Odkaz ROOSTER TV nabízí předem
nahraná videa extrémního lyžování v softwaru HP
MediaSmart.

● Ideální výraz životního stylu
Se dvěma jedinečnými designy Rossignol a třemi
exkluzivními tapetami je notebook HP Pavilion dv6 Rossignol
Edition ideálním společníkem na cestách za zimními sporty.
Jelikož je sladěn s vašimi lyžemi, je nekompromisním
výrazem vašeho životního stylu.

● Chraňte to, co máte rádi

Ceníte si čistoty přírody a chápete důležitost ochrany
životního prostředí. Notebooky HP Pavilion dv6 Rossignol
Edition jsou dodávány v recyklovaném vnějším obalu a jsou
potištěny inkousty na bázi sóji a vody, čímž pomáhají
chránit to, co milujete.
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Operační systém Originální Windows® 7 Home Premium 64bitový

Procesor Procesor Intel® Core™ i3-380M
2,53 GHz, Mezipaměť L3 3 MB
Čipová sada Intel® HM55

Paměť Paměť DDR3 3 GB (1 x 1024 + 1 x 2048 MB)
2 slot paměti dostupný pro uživatele
Podpora 8 GB paměti DDR3

Ukládání informací Pevný disk 320 GB SATA 7 200 ot./min
Oddíl pro obnovení systému o velikosti až 12 GB
Optická jednotka SATA: Jednotka Super Multi DVD±R/RW
s podporou dvouvrstvého zápisu a technologií LightScribe
Technologie LightScribe umožňuje vytvářet popisky disků kvality
síťového tisku přímo z počítače: Stačí vypálit jednu stranu disku,
disk otočit a pokračovat ve vypalování.

Mobilní zábava Webová kamera HP Pavilion s integrovaným digitálním
mikrofonem (VGA, uzpůsobená i pro horší světelné podmínky)

Komunikace Integrovaná gigabitová síť Ethernet LAN 10/100/1000
802.11 b/g/n; Bezdrátové síťové připojení Bluetooth®
Integrovaná čtečka digitálních médií 5 v 1 pro karty formátu
Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro nebo
xD Picture

Monitor Displej HP High Definition s podsvícením LED, technologií
BrightView a úhlopříčkou 39,6 cm (15,6")
Rozlišení monitoru: 1366 × 768

Video Grafický adaptér ATI Mobility Radeon™ HD 6550 (přepínatelný),
až 2 234 MB celkové grafické paměti s 1 GB vyhrazené
paměti DDR3

Zvuk Reproduktory Altec Lansing – Audio Dolby Advanced

Dodané příslušenství Ochranný obal v odpovídajícím designu HP; USB TV Tuner

Klávesnice Klávesnice v plné velikosti s oddělenými klávesami
HP dotykový ovladač (Clickpad) s podporou multidotykových gest
a s tlačítkem Zapnout/Vypnout

Porty 1 port VGA
1 port HDMI
1 stereofonní výstup pro sluchátka
1 vstup pro mikrofon
4 porty USB 2.0 (1 je sdílený s portem eSATA)
1 port eSATA + USB
1 port ethernetu RJ45

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

Software Předinstalovaná sada Microsoft® Office 2010 (v tomto počítači
jsou nainstalovány aplikace Word® a Excel® s omezenou
funkčností a nabídkami reklamního obsahu. Chcete-li v tomto
počítači aktivovat plnohodnotnou sadu Office 2010, zakupte si
kód Product Key.)
Aplikace Microsoft® Internet Explorer, Windows® Live Messenger,
Adobe® Reader, Adobe® Flash Player
Aplikace HP MediaSmart Suite, HP Setup, HP Advisor, HP Support
Assistant, HP ProtectSmart, Cyberlink DVD Suite
Aplikace služby Windows Live™
Herní konzola HP s hodinami hraní zdarma, pracovní plocha
EasyBits Magic, aplikace Norton Online Backup (30denní
zkušební verze)

Servis a podpora Oddíl pro obnovení (včetně možnosti samostatného obnovení
systému, aplikací a ovladačů); Doplňkové přemístění oddílu pro
obnovení; Nástroj pro vytvoření disků CD/DVD pro obnovení;
Symantec™ Norton Internet Security™ 2011 (aktualizace po dobu
60 dnů); Nápověda a podpora u notebooku

Další informace P/N: XZ465EA #AKB
UPC/EAN code: 886111295449  

Barva produktu Atraktivní design

Hmotnost Bez obalu: Od 2,49 kg
Balení: 4,6 kg
Hmotnost je závislá na konfiguraci

Rozměry Bez obalu: 24,5 (D) x 37,8 (Š) x 3,08 (min. V) / 3,60 cm
(max. V)
Balení: 520 × 110 × 345 mm

Kompatibilita s
požadavky na
energetickou
efektivnost

Konfigurace splňující normu ENERGY STAR®, certifikace EPEAT®
Silver ve vybraných regionech. Informace o stavu registrace v
požadované zemi najdete na adrese http://www.epeat.net

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.


