
HP Pavilion dv6-6120ec Entertainment Notebook PC
Windows®. Život bez hranic. Společnost HP doporučuje systém Windows 7.

Vyžaduje vaše pracovní tempo notebook, který se rychle uvede do provozu?
Notebook HP Pavilion dv6 umožňuje spravovat veškeré soubory od fotografií po
účetnictví.

● Bavte se podle svého. Uskutečněte vše, po čem toužíte.
Nejnovější technologie Intel a AMD poskytují nejvyšší výkon
pro sdílení, ukládání a přenos veškerých vašich souborů.
Pevný disk s kapacitou až 1 TB a špičková grafická karta
jsou přesně to, co potřebujete.

● Filmové večery u vás doma? Stačí jen pozvat hosty.
Pořiďte si displej s rozlišením HD a vychutnejte si špičkovou
kvalitu videa, grafiky a čistého zvuku – vybrané modely
s kovovým povrchem navíc zahrnují technologii HP Beats
Audio na čtyřpásmových reproduktorech. A díky webové
kameře HP TruVision budete vypadat dobře za jakýchkoli
světelných podmínek.

● Módní design, nejnovější a nejrychlejší technologie
a inteligentní chlazení.
Šetřete energii s technologií HP CoolSense, díky které se
notebook přepne do chladnějšího provozního režimu poté,
co jej zvednete ze stolu. Zapomínáte hesla? Pokud vlastníte
verzi s kovovým povrchem, budete je mít díky funkci HP
SimplePass vždy na dosah.

● Stát se úspěšným je nyní ještě snadnější.

Získejte vše: Nejnovější čtyřjádrový procesor a špičková
samostatná grafická karta v elegantním šasi a pohodlná
klávesnice s klávesami s větším rozestupem – ve verzi
s kovovým povrchem navíc s exkluzivní technologií Beats
Audio na čtyřpásmových reproduktorech.
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Operační systém Originální Windows® 7 Home Premium 64

Procesor Intel® Pentium® B940
2 GHz
Mezipaměť L3 2 MB

Čipová sada Intel HM65

Paměť 4 GB DDR3
(1 x 4 GB)
Slotů celkem: 2 přístupné uživateli
Rozšiřitelné na 8 GB DDR3

Ukládání informací 500 GB SATA (7200 ot./min)
Oddíl pro obnovení systému o velikosti až 12 GB
SuperMulti DVD±R/RW s podporou dvouvrstvého zápisu
s technologií LightScribe

Mobilní zábava Webová kamera HP TrueVision HD s integrovaným digitálním
mikrofonem (uzpůsobená i pro horší světelné podmínky)

Komunikace Integrovaná gigabitová síť Ethernet LAN 10/100/1000
802.11 b/g/n; Bezdrátové síťové připojení Bluetooth
Víceformátová čtečka digitálních karet pro karty SD a MMC

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

Video AMD Radeon HD 6490M (1 GB vyhrazené paměti GDDR5)

Zvuk Reproduktory Altec Lansing – Dolby Home Theater

Klávesnice Integrovaná standardní klávesnice s numerickými klávesami
Zařízení TouchPad podporující vícedotyková gesta a tlačítko pro
vypnutí/zapnutí

Porty 1 VGA
1 HDMI
2 sluchátkové výstupy
1 vstup pro mikrofon
4 USB 2.0
1 RJ45

Napájení Napájecí adaptér 90 W
6článková lithioiontová baterie (Li-Ion)

Software Díky softwaru HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant)
můžete počítač neustále udržovat v ideálním stavu.
Tento počítač je optimalizován pro sadu Microsoft® Office 2010.
Zakupte si kód Product Key nebo krabici s diskem a aktivujte plně
funkční sadu Office předinstalovanou v tomto počítači.
HP Setup Manager
HP Support Assistant
HP CoolSense, HP ProtectSmart
HP Recovery Manager
Cyberlink DVD Suite
Cyberlink YouCam
Windows Live Essentials
Hry HP od společnosti WildTangent
Adobe Reader
Adobe Flash Player

Servis a podpora Symantec Norton Internet Security 2011 (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; Nápověda a podpora pro notebook

Další informace P/N: LS202EA #BCM
UPC/EAN code: 886111899050

Barva produktu Linen White, vzor Damask

Hmotnost Od 2,91 kg
Balení: 4,06 kg
Hmotnost je závislá na konfiguraci

Rozměry Bez obalu: 37,8 x 24,68 x 3,52 cm
Balení: 52 x 34,5 x 11 cm
Rozměry jsou závislé na konfiguraci

Kompatibilita s
požadavky na
energetickou
efektivnost

Vyhovuje normě ENERGY STAR®; EPEAT Silver®

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.


