
Produktový katalog HP zima 2013

Technologie, 
které pracují 
pro vás.



HP osobní počítače a tiskárny

Společnost Hewlett-Packard vyvíjí nejmodernější technologie tak, aby vám maximálně sloužily, plnily 
vaše každodenní požadavky, ale třeba i Vaše tajná přání. Tento produktový katalog dokladuje, že HP 
investuje do vývoje a vyrábí taková řešení, se kterými budete mobilní, efektivní a hlavně styloví.

Aktuální produkty a jejich specifikace jsou k dispozici na www.hp.cz
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Noteboky a počítače řady HP Pavilion

HP osobní počítače

Chytré. Spolehlivé. Universální.
Pavilion vás bude bavit. 

Notebooky HP Pavilion jsou charakteristické svým neotřelým vnějším 
vzhledem, který působí dokonale díky zářivým barvám, maximálně 
podporují vaši mobilitu a s řadou integrovaných moderních technologií 

uspokojují potřeby vašich každodenních počítačových dobrodružství.
Nechte se inspirovat řadou HP Pavilion.
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Můžete se na něj 
kdykoli spolehnout  

HP Pavilion 17

• Výkonný procesor 
• Displej s vysokým rozlišením  
 pro kvalitní zobrazení 
• Zabudovaná DVD mechanika  
 a jednoduché připojení  
 s několika porty

Osvědčený výkon 
má nový tenčí vzhled
 
HP Pavilion 15

• Vychutnejte si filmy na DVD či dokonalou 
 kvalitu fotografií díky HD displeji 
• Počítejte s dodatečnou kapacitou úložiště
• Vestavěná DVD mechanika pro práci i zábavu

Dotykové technologie 
na dosah. 

HP Pavilion 14 TouchSmart

• Windows 8 s dotykovou   
 obrazovkou 
• Tenký design a snadná   
 mobilita 
• Dostatečná kapacita pro   
 vaše data

Ideální pro vaši zábavu 
a práci na cestách 

HP Pavilion 14

• Pracujte a hrajte si kdekoli  
 vás napadne 
• Spolehlivý výkon a vysoká   
 kapacita úložného prostoru 
• Webová kamera  
 HP TrueVision HD

Hustej dotykáč 
 

HP Pavilion TouchSmart 11 

• Windows 8 s dotykovou   
 obrazovkou 
• Kompaktní design pro  
 dokonalou mobilitu  
• Skvělý zvuk a zobrazení,  
 ideální pro práci i zábavu

od 9 990 Kč od 14 490 Kčod 13 990 Kč od 9 990 Kč od 9 990 Kč

Zvládněte vše s přílušenstvím od HP.

Společnost HP doporučuje systém Windows.
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HP osobní počítače

Dokonalý výkon ve velkém stylu.
Rovnováha mezi krásou a funkčností.

Noteboky a počítače řady HP Envy
Zvládnout náročný den, dotáhnout rozpracované 
úkoly nebo si jen odpočinout u filmu. K tomu je třeba 
tenké a lehké mobilní zařízení s kvalitním zobrazením, 
vysokým výkonem a dokonalým zvukem. Tomu, kdo 
vlastní HP Envy, nezbývá než závidět.
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Ovládejte notebook pouhým 
pohybem ruky
HP Envy 17 Leap Motion

• Převratná technologie pro jednoduché  
 ovládání díky přirozeným pohybům rukou 
• Aplikace pro ovládání gesty 
• Úžasný výkon s full HD displejem 

Ponořte se do basů.

HP Envy Recline 23 TouchSmart

• Nejlepší zvuková a dotyková technologie  
 dostupná na počítači 
• Nastavitelné provedení jak pro práci, tak  
 i hraní nejpřirozenějším způsobem 
• Využijte funkce Windows 8 na maximum  
 s citlivým displejem pro všech 10 prstů 

Skvělý výkon multimédií.
 
HP Envy 17 

• Sledujte či vytvářejte filmy jednoduše  
 a rychle  
• Poslouchejte ten nejčistčí  
 a nejbohatší zvuk díky Beats AudioTM  
• Výkonná grafika pro každý detail  
 až do posledního pixelu

Úchvatný design.  
Výkon, který vám vyrazí dech.
HP Spectre 13 UltrabookTM 

• Vychutnejte si QHD displej ,vyšší úroveň výkonu  
 a přelomový styl s prvotřídním zařízením Ultrabook  
 společnosti HP™ 
• Ultralehké a neuvěřitelně tenké provedení z pevného  
 jednolitého hliníku v barvách nové generace.  
• Zařízení je nabito vším, co potřebujete pro vytváření  
 obsahu, připojení a zábavu

Vše v jednom.  
Zábava a práce kdekoli.
HP Envy Rove 20 Mobile AiO

• Vydrží dlouho na baterie a díky tomu  
 můžete zařízení přenášet kamkoli 
• Vyberte si nejlepší místo v domě pro   
 vytváření kreativních návrhů a zábavu 
• Dotyková obrazovka pro snadné ovládání

Vyjímečný výkon  
a pozoruhodný design
HP Envy 15

• Plnohodnotný Full HD displej pro  
 vynikající kvalitu obrazu 
• BeatAudioTM - navržen pro kvalitní  
 a bohatý zvuk 
• Vysoký výkon díky Intel  
 technologii

od 28 490 Kč

od 25 990 Kč

od 31 990 Kč

od 26 647 Kč

od 17 990 Kč

od 23 990 Kč

Zvládněte vše 
s přílušenstvím 
od HP.

100% tablet. 
100% notebook. 
100% Android TM. 
HP SlateBook 10 x2

• Plnohodnotná práce na dvou  
 zařízeních - notebooku  
 a tabletu 
•Dvojnásobná výdrž na baterie.  
 Každé ze zařízení vlastní svoji  
 baterii. 
• Plnohodnotný vibrující  
 Full HD displej

100% notebook. 
100% tablet. 
100% inspirace. 
HP Split 13 x2

• Elegantní flexibilní  
 a výkonné zařízení  
 s kombinací praktického   
 tabletu a výkonného 
 notebooku 
•Windows 8 s pohodlností   
 dotykového ovládání 
• Výkonný procesor generace 
 Intel Haswell

100% notebook. 
100% tablet. 
100% obojího.
HP Envy x2

• Design dvou zařízení  
 v jednom - notebooku  
 a tabletu. 
• Windows 8 s dotykovým  
 ovládáním. 
• Samostatná baterie  
 v každé  části zařízení  
 pro téměř celodenní  
 komfortní práci i zábavu

od 11 990 Kč od 22 990 Kčod 19 990 Kč

HP osobní počítače

Notebook,  
který se 
rychle  
promění  
v tablet.

Oddělitelné 
notebooky HP
Rozdělit notebook v tablet 
během několika sekund, 
byla ještě před pár lety 
naprostá utopie. Současná 
oddělitelná zařízení HP 
zabezpečují maximální 
multimediální zábavu 
a také plnohodnotnou 
práci. Je to víc než jen 
notebook a víc než jen 
tablet. Je to svoboda pro 
vaše rozhodování.

Společnost HP doporučuje systém Windows.
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Jednoduše vše co potřebujete
HP Pavilion 23 AiO 

 
• Vysoké rozlišení webové kamery  
 HP TrueVision 
• Tenký a přizpůsobivý design 
• Dostatečný výkon pro vaši práci i zábavu

HP All-in-One pro celou rodinu
HP Pavilion TouchSmart 23 All-in-One

• Využijte systém Windows 8 naplno s dotykovým   
 displejem 
• Plnohodnotné HD na velké obrazovce pro vaši   
 jedinečnou zábavu 
• Inovativní tenké provedení a jednoduchost v nastavení

Vše v jednom. All-in-One.
HP Pavilion 20 AiO 

 
• Přizpůsobivý design s malým požadavkem  
 na prostor 
• HD displej pro práci s fotografií a pro  
 sledování filmů 
•Výkonný procesor a grafická karta

od 8 890 Kč od 17 649 Kč

od 20 900 Kč

Kvalitní příslušenství HP  
v dokonalém designu

Sledujte vše 
z jakéhokoli úhlu
Monitor HP Pavilion 23xi 

• Antireflexní 23” monitor 
 (58,4cm) se snadným   
 připojením 
• LED podsvícení 
• Neuvěřitelný výkon, živé barvy  
 a inteligentní software  
 HP My Display

Život je hra.  
Žijte naplno. 
HP Envy 810 

• Nejlepší počítač od HP  
 s moderními designovými  
 prvky 
• Univerzální počítač, který  
 se bude rozšiřovat i s vašimi  
 rostoucími potřebami  
• Rychlý procesor, výkonná  
 grafika a dostatečný úložný  
 prostor

Počítač pro běžné 
úkony 
HP 110 

 
• Elegantní a moderní černý   
 design 
• Snadné ukládání a sdílení   
 souborů 
• Jednoduchý a pohodlný   
 přístup k portům, zásuvkám  
 a optické jednotce

od 8 340 Kč

Multimediální počítač 
do domácnosti 
HP Pavilion 500

 
• Čistý a moderní styl počítače,  
 který bude ladit 
 do vašeho interiéru 
• Univerzální počítač, který 
 se bude rozšiřovat i s vašimi 
 rostoucími potřebami 
• Rychlý procesor, výkonná   
 grafika a dostatečný úložný  
 prostor

od 13 890 Kč od 41 458 Kč od 4 190 Kč

Společnost HP doporučuje systém Windows.
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HP tisková řešení

Udělejte dobrý dojem s tiskovým  
řešením HP.
Jednoduchá matematika s tiskovými náklady.

 
Chcete-li dosáhnout dokonalého tisku, musíte tomu věnovat spoustu času, energie a vášně. 
Proč byste ale utráceli vysoké částky za tištěné stránky, fotografie, vzdělávací materiály pro 
vaše děti? Společnost HP si uvědomuje, že ve firmě i v domácnosti potřebujete počítat s každou 
korunou, proto vyvinula tiskárny HP Deskjet Ink Advantage. Tyto tiskárny sníží vaše náklady  
na tisk až o polovinu, jsou multifunkční, pohodlné na ovládání, lze na nich pohodlně tisknout.

Tiskněte až 2x více stránek za stejnou cenu.
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Zjednodušený spolehlivý  
a nízkonákladový tisk.
 
HP Deskjet Ink Advantage 1515 AiO

• Cenově dostupná a spolehlivá tiskárna  
 pro jednoduchý každodenní tisk 
• Tisk, skenování, kopírování 
• Inkoustové kazety HP 650

Tiskněte bezproblémově  
i na dálku
 
HP Deskjet Ink Advantage 4625 AiO

• Řešení vhodné i pro menší pracovní  
 skupiny a kanceláře 
• Profesionální vzhled dokumentů 
• Automatický 35ti stránkový podavač 
• Oddělené tiskové zásobníky 
• ePrint, AirPrint a wifi připojení 
• Kazety HP 655

Tiskněte oboustranně  
a šetřete 

HP Deskjet Ink Advantage 3525 AiO

• Automatický oboustranný tisk,  
 ePrint, AirPrint a wifi připojení 
• Jednotlivé inkoustové kazety 
• Tisk, skenování, kopírování  
• Oddělené inkoustové kazety HP 655

Domácí fotografie  
za nejnižší cenu

HP Deskjet Ink Advantage 6525 AiO 
 
• Automatický zásobník na fotografický   
 papír, intuitivní tisk z dotykového displeje 
• Skenování do emailu, ePrint a AirPrint

• Wifi připojení a duplexní tisk

•Oddělené inkoustové kazety HP 655

Jednoduchý bezdrátový tisk  
s nízkými náklady
 
HP Deskjet Ink Advantage 2545 AiO

• Jednoduchý bezdrátový tisk 
• Tisk, skenování, kopírování 
• Inkoustové kazety HP 650

od 1 499 Kč od 3 499 Kčod 1 899 Kč od 2 299 Kč od 2 699 Kč od 2 099 Kč od3 199 Kč od 3 899 Kč

Tiskárna vystačí studentům  
i v kancelářích.
 
HP Officejet 6700 Premium AiO

• Multifunkční zařízení (tisk,skenování,   
 kopírování, fax) s wifi připojením 
• Automatický podavač dokumentů 
• Duplexní tisk 
• Kazety HP 932 černá, HP 933 azurová,   
 purpurová a žlutá

Skenujte jednoduše do emailu  
a tiskněte výhodně

HP Deskjet Ink Advantage 5525 AiO

• Jednoduchý bezdrátový tisk s nízkonákladovými  
 inkoustovými kazetami HP 
• Snadné skenování do emailu a tisk z paměťových  
 karet, ePrint, AirPrint, duplex 
• Dotykový displej 
• Oddělené inkoustové kazety HP 655

Domácí produktivita  
za nízké náklady.

HP Deskjet Ink Advantage 2645 AiO

• Automatický podavač dokumentů  
 na 35 listů 
• Rychlý, jednoduchý tisk, skenování,  
 faxování, kopírování vícestránkových  
 dokumentů 
• Kazety HP 650

Originální spotřební materiál HP  
funguje skvěle přesně jako vy.
 
Společnost HP vám dodá vše potřebné pro neomezený tisk. Nechte se inspirovat a objevte neomezený 
svět kreativity. K tiskárně HP stačí jen zvolit příslušný originální inkoust HP, fotografické papíry či jiné 
doporučené materiály od HP. Pouze originální spotřební materiál HP vám šetří dodatečné náklady 
a přináší bezkonkurenční kvalitu s profesionálními výsledky.

* Na základě srovnání výtěžnosti na stránku od společnosti HP pro originální kazety HP a balení combo, oproti obvyklým originálním kazetám HP a doporučeným 
malobchodním cenám. Skutečná výtěžnost závisí na použité tiskárně, tištěných obrázcích a dalších faktorech. Výsledky se mohou lišit v závislosti na skutečných 
porovnávaných kazetách. Více na hp.com/go/learnaboutsupplies 

Kupte více, plaťte méně.
Ušetřete až 20% s balením HP Combo.* 
Combo Pack HP 364
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HP LaserJet Pro 100 color MFP M175a

• Multifunkční barevná laserová tiskárna  
 s automatickým podavačem dokumentů 
• Maximální měsíční zatížení  
 až 20 000 stran 
• Vhodná pro pracovny, malé či středně   
 velké kanceláře

od 5 899 Kč

HP LaserJet Pro M1212nf MFP

• Černobílá laserová tiskárna, kopírka,   
 skener a fax  
• Optimální do menších kanceláří, kde se  
 tiskne maximálně 2000 stran měsíčně 
• Lze využít tisk na různé typy papírů 

od 4 699 Kč

HP LaserJet Pro M1536dnf MFP

• Černobílá multifunkční laserová   
 tiskárna 
• Provozní zátěž až 8000 stran měsíčně 
• Funkce automatického  
 oboustranného tisku

od 6 199 Kč

HP LaserJet Pro CP 1025

• Barevná laserová tiskárna 
• Doporučená měsíční zátěž  
 až 15 000 stran 
• Vstupní zásobník na 150 listů

od 3 199 Kč

HP LaserJet Pro P1102w

• Laserová tiskárna vhodná do domácností  
 a menších kanceláří 
• Hlavní předností je integrované bezdrátové  
 připojení, rychlý a efektivní tisk 
• Funkce automatického zapínání a vypínání  
 pro vysokou energetickou úspornost

od 2 999 Kč

HP LaserJet Pro 200 color MFP M276n

• Multifunkční barevná laserová tiskárna  
 s integrovaným LAN síťovým připojením 
• Dokonalý desing, který šetří prostor  
 v kanceláři 
• Dokumenty v profesionální kvalitě  
 a zachování ekonomického provozu

od 9 299 Kč

HP LaserJet Pro 200 color M251nw

• Barevná laserová tiskárna s bezdrátovým  
 i drátovým připojením do sítě 
• Optimální měsíční vytížení 30 000 stran 
• Jednoduchá obsluha díky barevnému  
 dotykovému displeji, funkcím jako  
 HP Smart Install, ePrint atd. 

od 6 599 Kč

HP LaserJet Pro M1132 MFP

• Multifunkční černobílá laserová tiskárna 
• Doporučená měsíční zátěž až 2000 stran 
• Vstupní zásobník na 150 listů

od 3 299 Kč

Využijte nabídky 
ekonomicky  
výhodných dvojbalení 
tonerů HP.
HP 78A dual pack
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Více informací na hp.cz

Vysvětlení použitých grafických ikon
 

Objevte a vyberte si z bohaté nabídky produktů HP ve vašem  
nejbližším či nejoblíbenějším obchodě. 

Všechny 
porty

Scan
do emailu

Dotykový 
displej

ePrint

Tenký a lehký 
design

Wireless 
direct

Leap 
Motion

HD

Wifi

Windows

Desetibodový 
dotyk

Auto  
On/Off

ReproduktoryPřehrávač 
CD/DVD

Automatický 
podavač 
dokumentů

Baterie

Úložiště

Ink Advantage

Maximální 
výkon

Scan

Displej 
Full HD

Oboustranný 
tisk

Operační 
systém
Android

Beats 
AudioTM

HP Smart 
Install

Naklonit 
nebo položit

1. strana 
vytištěna 
za x vteřin 

Numerická 
klávesnice

HP Cool  
Sense

Až o 50 % nižší 
náklady

Možnost 
naklonění až 
do 70 stupňů

Webová  
kamera 
TrueVision HD 
společnosti HP

Přenosný 
displej

2 v 1

50 %


