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Windows®. Život bez hranic. Společnost HP doporučuje systém Windows 7.

Projevte se, zvládněte více a užijte si více zábavy – se spolehlivým počítačem za
dostupnou cenu. Notebook HP G62 poskytuje vyváženou kombinaci technologií a
stylu a nabízí všechny potřebné funkce.

● Inteligentní design a velký styl
Mobilita ve velkém stylu. Elegantní notebook HP G62 byl
vytvořen s ohledem na životní prostředí a nabízí vynikající
výkon a kvalitu. S povrchem odolným proti otiskům prstů,
technologií potisku a nabídkou čtyř barev nezůstanete
s ohledem na trendy pozadu.

● Vše, co potřebujete, nic, co byste nepotřebovali
Produkt HP G62 přináší vyšší produktivitu a více zábavy na
více místech. Získáte klávesnici plné velikosti, 39,62cm
(15,6") širokoúhlou obrazovku s podporou vysokého
rozlišení, integrovanou webkameru a až 640 GB místa na
pevném disku pro ukládání fotografií, videa a hudby.

● Přináší skutečnou hodnotu plus výkon
Využijte špičkové a osvědčené spolehlivosti notebooků HP,
skvělé nabídky funkcí, plnohodnotného výkonu osobního
počítače a mobility za vynikající cenu. Notebook HP G62
dále nabízí vylepšené zabezpečení digitálních dat, včetně
integrovaného antivirového softwaru.

● Opravdová mobilní zábava
Surfujte na webu, sledujte video nebo poslouchejte hudbu,
kdekoli. Notebook HP G62 vám umožní více: Můžete

sledovat filmy a hrát hry s využitím zvukového čipu Altec
Lansing a volitelné samostatné grafické karty ATI™ a připojit
se k Internetu s vestavěnou webovou kamerou a přes
rozhraní Wi-Fi.

● Ekologičtější počítačová technika
Snižte spotřebu a dopad na životní prostředí. Notebook HP
G62 získal certifikát EPEAT Silver a nabízí diodový panel,
který nabízí jasný obraz při nižší spotřebě a bez využití rtuti.



Windows®. Život bez hranic. Společnost HP doporučuje systém Windows 7.

HP G62-b30SC Notebook PC

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit
bez předchozího upozornění. Na produkty a služby poskytuje společnost HP pouze záruky, které jsou výslovně uvedeny v přiloženém záručním listu. Z žádných
zde uvedených informací nelze vyvozovat další záruky. Společnost HP neodpovídá za technické nebo redakční chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu.
Systém Windows 7 může k instalaci a plnému využití své funkčnosti vyžadovat modernizovaný nebo samostatně zakoupený hardware nebo jednotku DVD.
Podrobnosti najdete na adrese http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky skupiny
společností Microsoft. 07/10

www.hp.com

Operační systém Originální Windows® 7 Home Premium 64bitový

Procesor Dvoujádrový procesor AMD Athlon™ II P340
2,2 GHz, 1 MB mezipaměti L2
Čipová sada AMD RS880M

Paměť 4 GB DDR3 (2 x 2048 MB)
2 slot paměti dostupný pro uživatele
Podpora až 4 GB paměti DDR3

Ukládání informací Pevný disk 500 GB SATA 5 400 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 v kvalitě
sítotisku přímo z počítače: Disk stačí vypálit, otočit a pokračovat.

Mobilní zábava Webová kamera s integrovaným mikrofonem (VGA)

Komunikace Integrované rozhraní 10/100BASE-T Ethernet LAN
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 5470 (přepínatelný),
až 2 173 MB celkové grafické paměti s 512 MB vyhrazené
paměti DDR3

Zvuk Reproduktory značky Altec Lansing

Klávesnice Standardní klávesnice s aktivačními klávesami a akčními
klávesami
Touchpad s dvousměrným posunem a tlačítkem zapnutí
a vypnutí

Porty 1 port VGA
1 port HDMI
1 stereofonní výstup pro sluchátka
1 vstup pro mikrofon
3 porty USB 2.0
1 port ethernetu RJ45

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

Software Sada Microsoft® Office Starter 2010 (zahrnuje pouze aplikace
Word® a Excel® s omezenými funkcemi a s reklamou)
Aplikace Microsoft® Internet Explorer, Windows® Live Messenger,
Adobe® Reader, Adobe® Flash Player
Aplikace HP Setup, HP Advisor, HP Support Assistant, Cyberlink
DVD Suite, Cyberlink Power DVD, Cyberlink YouCam, aplikace
služeb Windows Live™, herní konzola HP s hodinami hraní
zdarma
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: XF387EA #AKB
UPC/EAN code: 885631847121  

Barva produktu Vzor Matte Black with Prism

Hmotnost Bez obalu: Od 2,20 kg
Hmotnost je závislá na konfiguraci

Rozměry Bez obalu: 24,6 (D) x 37,4 (Š) x 3,18 (min. V) / 3,68 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.


