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Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.

Připojte se k Internetu, uspořádejte si a sdílejte fotografie, spojte se s přáteli a rodinou, nakupujte na Internetu –
všechno si prostě zjednodušte. Ať již pro práci nebo zábavu, užívejte si těchto hlavních výhod každý den.

Zvýšení výkonu díky nejnovějším procesorům a vynikající
produktivitě.
Ideální poměr mezi designem, výkonem, mobilitou
a produktivitou. Nejnovější procesory Intel a AMD
a samostatná grafická karta přinášejí plný výkon počítače
a zvýšení produktivity spolu s přístupem k sociálním sítím
a multimediálními funkcemi.
Je tak snadné zůstat v kontaktu. Stačí se jen připojit
k Internetu a sdílet fotografie a videa.
Zůstaňte v kontaktu. Integrovaná webová kamera a digitální
mikrofon umožňují spojení s rodinou a přáteli. Připojení
k Internetu a sdílení fotografií a videí je snazší díky akčním
klávesám rychlé volby a vstupním a výstupním portům na
boční straně.
Sdílejte vynikající zvuk a video s přáteli.
Vysoce kvalitní zvuk. Notebook HP Pavilion g6 přináší
vynikající zvuk a video díky reproduktorům Altec Lansing
a technologii SRS Premium Audio. Displej HD s technologií
BrightView a úhlopříčkou 39,6 cm (15,6") umožňuje
prohlížet filmy a fotografie a sdílet je s přáteli.

Rozjasněte si život. Každý si vybere z široké nabídky barev.
Notebook HP Pavilion g6 lze pořídit v různých barevných
odstínech, které lze přizpůsobit vašemu osobnímu stylu.
Vyberte si z široké nabídky barev a sledujte, jak vysoce
lesklý povrch rozjasní váš život.
Snadno ovladatelné nejdůležitější funkce pro každodenní
činnosti.
Tento kompaktní, spolehlivý a kvalitně navržený notebook
přináší vše, co potřebujete. Notebook HP Pavilion g6
umožňuje prohlížet Internet, spravovat každodenní úkoly či
poslouchat hudbu a zároveň je cenově dostupný.
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Operační systém Originální Windows® 7 Home Premium 64

Procesor Procesor AMD Quad-Core A6-3400M APU s duální grafickou
kartou Radeon HD 6540G2
1,4 GHZ
Mezipaměť L2 4 MB

Čipová sada AMD RS880M

Paměť 6 GB DDR3
(1 x 2 GB, 1 x 4 GB)
Slotů celkem: 2 přístupné uživateli
Rozšiřitelné na 6 GB DDR3

Ukládání informací 750 GB SATA (5400 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 s integrovaným digitálním mikrofonem (VGA)

Komunikace Integrované rozhraní 10/100 BASE-T Ethernet LAN
802.11 b/g/n; Bluetooth
Víceformátová čtečka digitálních karet pro karty SD a MMC

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

Video Duální grafická karta AMD Radeon HD 6540G2 (vyhrazená
grafická paměť 1 GB DDR3, až 3,98 GB)

Zvuk Reproduktory značky Altec Lansing

Klávesnice Klávesnice plné velikosti s klávesami s větším rozestupem
a klávesami pro návrat na domovskou stránku
Zařízení TouchPad podporující vícedotyková gesta s tlačítkem
vypnutí

Porty 1 VGA
1 HDMI
1 sluchátkový výstup
1 vstup pro mikrofon
3 USB 2.0
1 RJ45

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

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.
HP Setup Manager
HP Support Assistant
HP Recovery Manager
Cyberlink YouCam
Windows Live Essentials
Hry HP od společnosti WildTangent
Adobe Reader
Adobe Flash Player
EasyBits Magic Desktop

Servis a podpora Symantec Norton Internet Security (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: A3B25EA #BCM
UPC/EAN code: 886112349547

Barva produktu Šedá Charcoal

Hmotnost Od 2,55 kg
Balení: 3,79 kg
Hmotnost je závislá na konfiguraci

Rozměry Bez obalu: 37,4 x 24,5 x 3,63 cm
Balení: 52 x 34,5 x 8 cm
Rozměry jsou závislé na konfiguraci

Kompatibilita s
požadavky na

energetickou
efektivnost

Certifikace 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.


