
HP Pavilion g6-2221ec Notebook PC

Flexibilní výkon a mobilita. Notebook HP Pavilion g6 je tou správnou volnou pro domácnost i na cestu.
Správná kombinace výkonu, grafiky a úložiště pro váš životní styl a exkluzivní inovace HP vám usnadní
život na cestách.

Společnost HP doporučuje systém Windows 8.

1 Je vyžadováno připojení k internetu (není součástí dodávky); 2 Přístup k datovému proudu bude k dispozici zdarma po dobu 90 dní od první registrace. Není k dispozici ve všech zemích.

Dokonalá kombinace.
Buďte produktivní a přenášejte data co nejrychleji. Rozhraní USB 3.0,
VGA a HMDI společně s čtečkou multimediálních karet usnadňují
přenos dat oběma směry.

Pracuje bez zaváhání
Někdy je třeba si promluvit tváří v tvář. Od toho je tu webová kamera
HP TrueVision HD1 přenášející nebývale kvalitní obraz. Dokonce při
horším osvětlení.
Notebook HP Pavilion g6 je dostupný v několika barevných
provedeních. Vyberte si to, které se vám líbí nejvíce. Udělejte dojem s
jiskrným černým krytem. Nebo ukažte svůj styl a předveďte klasický
notebook v rubínově červené, zimní modré, lněné bílé s moderním
síťovým vzorem.

Exkluzivní inovace HP
Technologie HP CoolSense upravuje teplotu notebooku dle způsobu
jeho využití a okolních podmínek. Zůstane chladný. Vy budete stále
v pohodlí.

K produktům HP získáte vynikající podporu.
Nástroj HP Support Assistant představuje interaktivní řešení , jak
zajistit optimální fungování počítače. K notebooku rovněž
poskytujeme 90denní podporu k předinstalovanému softwaru,
abychom vám usnadnili začátky jeho používání.

Zákazníci obdrží univerzální hudební balíček.

Integrovaný software nabízí spotřebitelům šanci získat zážitky, jaké si
za peníze nekoupí , VIP lístky na koncerty a také neomezený přístup
k vysílání univerzálního hudebního katalogu – to vše zdarma2.



HP Pavilion g6-2221ec Notebook PC Společnost HP doporučuje systém Windows 8.

Operační systém Windows 8 64bitový

Procesor Intel® Pentium® B980
2,4 GHz
Mezipaměť L3 2 MB

Čipová sada Intel HM76 Express

Paměť 4 GB DDR3 (1 x 4 GB)
Slotů celkem: 2 sloty DIMM
Rozšiřitelné na 8 GB DDR3

Ukládání informací 750 GB SATA (5400 ot./min), Oddíl pro obnovení systému o velikosti až 24 GB, SuperMulti DVD±R/RW s podporou dvojité vrstvy

Mobilní zábava Webová kamera HP TrueVision HD s integrovaným digitálním mikrofonem

Komunikace Integrované rozhraní 10/100 BASE-T Ethernet LAN, 802.11b/g/n; Bluetooth
Čtečka digitálních paměťových karet

Monitor 39,6cm (15,6") displej HD BrightView s podsvícením LED (1366 x 768)

Video Grafický adaptér Intel HD (až 1,65 GB)

Zvuk Reproduktory Altec Lansing, Dolby Advanced Audio

Klávesnice Plnohodnotná, texturovaná, ostrůvková, s numerickou klávesnicí , Zařízení TouchPad s podporou vícedotykových gest a vypínačem

Porty 1 VGA; 1 HDMI; 1 sluchátkový výstup; 1 vstup pro mikrofon; 1 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 RJ45

Napájení Adaptér napájení 65 W, 6článková baterie Li-ion

Barva produktu Černá Sparkling black

Software Symantec Norton Internet Security 2013 (aktualizace po dobu 60 dnů); Dolby Advanced Audio; HP Connected Music s technologií společnosti Universal
Music Group; HP Connected Photo; HP CoolSense; HP ProtectSmart; HP Connected ePrint; Cyberlink Power DVD; Windows Live Essentials; Amazon Kindle,
Kupte si sadu Microsoft Office, abyste mohli software sady Office aktivovat v tomto počítači.

Servis a podpora Díky softwaru HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant) můžete počítač neustále udržovat v ideálním stavu., Registrace HP pro systém Windows
8; příručka Začínáme se systémem Windows 8; HP Utility Center; HP Recovery Manager (nástroj pro vytvoření oddílu a disku USB/Flash pro obnovení)

Další informace P/N: C5J66EA #BCM
Kód UPC/EAN: 887111647481

Hmotnost Základní hmotnost 2,48 kg, Balení: 3,34 kg; Hmotnost je závislá na konfiguraci

Rozměry 37,6 x 24,4 x 3,63 cm, Balení: 52 x 8 x 34,5 cm; Rozměry jsou závislé na konfiguraci

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

Certifikace ENERGY STAR®; Certifikace EPEAT® Silver

Záruka Omezená záruka na 2 roky (hardware, vyzvednutí a vrácení , součásti a práce)
Záruku na produkt můžete rozšířit až na 3 roky; Podrobnější informace vám poskytne váš prodejce produktů HP.

Kompatibilní doplňky*
* Není součástí balení.

Batoh HP Value – 40,6
cm (16")
QB757AA

Bezdrátová laserová
myš HP x4000
A0X35AA

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu
se mohou změnit bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na produkty a služby
společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk, která jsou dodávána s těmito produkty a službami. Ze
žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za
opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Not all features are available in all editions of Windows 8 . Aby byla funkčnost systému Windows Vista plně využita, může tento systém
vyžadovat vylepšený nebo samostatně zakoupený hardware, ovladače nebo software. http://www.microsoft.com Veškeré ostatní ochranné
známky jsou vlastnictvím příslušných majitelů.
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