Notebook HP 620
Důležitá mobilita

Cenově výhodný notebook s 39,6cm (15,6") displejem, který
vám zajistí produktivitu a možnosti připojení na cestách.

Windows®. Život bez hranic. Společnost HP doporučuje systém
Windows 7.
Odolný, stylový a cenově dostupný
Notebook HP 620 vám pomůže k úspěchu.
Úhledný profesionální vzhled zajišťuje stylový
design s potiskem vzoru mikrovláken v barevném
provedení kamenné šedi. Notebook HP 620 je
vybaven procesory Intel, které urychlí vaši práci.
Díky úspornému displeji s podsvícením LED
a úhlopříčkou 39,6 cm (15,6"), 2megapixelové
kameře a integrované kartě Wi-Fi je notebook HP
620 prostředkem pro spojení s celým světem.
Začněte s prací hned po vybalení
Obsahuje sadu softwaru Corel Home Office 1,
takže můžete začít s efektivním zpracováním textu,
tvorbou tabulek a prezentací v aplikacích, které
jsou podobné těm, na jaké jste zvyklí.
Včetně multimediálních funkcí
Ovládání přehrávání zvukových a filmových
souborů, např. přehrání nebo přetočení zpět
a vpřed, je díky novým multimediálním klávesám
jednodušší. Život ve vysokém rozlišení – 2 díky
portu HDMI se můžete připojit přímo
k zobrazovacím zařízením s vysokým rozlišením 3.
Buďte ve spojení
Prostřednictvím sítě WLAN s certifikátem Wi-Fi 4
můžete na svých oblíbených přípojných bodech
(hotspotech) odesílat a přijímat e-mailové zprávy
nebo využívat přístupu k Internetu. Díky webové
kameře, mikrofonu a bezdrátovému připojení
můžete provozovat videokonference, aniž byste
museli kupovat nebo přenášet další zařízení. Díky
technologii HP Fast Charge 5 dobijete primární
baterii za 90 minut až na 90 % (pokud je
notebook vypnutý).

Ochrana a pohodlí
Vaše data jsou důležitá. Technologie HP
DriveGuard chrání vaše data prostřednictvím
ochrany pevného disku před fyzickými nárazy.
Klávesnice odolná vůči polití chrání důležité
součásti notebooku před následky mírného polití,
ke kterému může při používání dojít. Pokud se
budete chtít notebooku zbavit, nástroj HP Disk
Sanitizer zajistí kompletní odstranění dat z disku.
Díky nástroji HP Support Assistant můžete svůj
notebook spravovat snadněji než kdy dříve.
Jednoduchý předinstalovaný software pomáhá
udržet kvalitní výkon počítače a vyřešit případné
problémy pomocí automatického vyladění,
vestavěné diagnostiky a asistované pomoci.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Operační systém

Předinstalováno
Originální Windows® 7 Professional 64
Originální Windows® 7 Home Premium 64
Originální Windows® 7 Home Basic 32
Originální Windows® 7 Starter 32
SUSE Linux Enterprise 11

Procesor

Procesor Intel® Core™2 Duo T6670 (2,20 GHz, 2 MB mezipaměti L2, FSB 800 MHz); Procesor Intel® Pentium® T4500 (2,30 GHz, 1 MB mezipaměti L2, FSB 800 MHz);
Procesor Intel® Celeron® T3100 (1,90 GHz, 1 MB mezipaměti L2, FSB 800 MHz); Procesor Intel® Celeron® T3000 (1,80 GHz, 1 MB mezipaměti L2, 800 MHz FSB)

Čipová sada

Čipová sada Mobile Intel® GL40 Express s technologií ICH9M-Enhanced; Čipová sada Mobile Intel® GM45 Express s technologií ICH9M-Enhanced

Paměť

DDR3 SDRAM, 1 333 MHz, 1 024, 2 048 nebo 4 096 MB; 2 sloty SODIMM podporující dvoukanálovou paměť; Možnost upgradu na 8 GB

Interní paměť

Pevný disk SATA II 160, 250, 320 nebo 500 GB (7200 ot./min), pevný disk SMART SATA II 160, 250, 320 nebo 500 GB (5400 ot./min)

Pozice pro upgrade

DVD-ROM; Jednotka DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe

Monitor

Antireflexní displej HD s podsvícením LED, úhlopříčkou 39,6 cm (15,6") a rozlišením 1366 x 768 nebo displej HD s technologií BrightView, podsvícením LED, úhlopříčkou
39,6 cm (15,6") a rozlišením 1366 x 768 a volitelným filtrem soukromí HP

Grafická karta

Mobilní integrovaná grafická karta Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD

Audio/Visual

Specifikace High Definition Audio, integrovaný monofonní reproduktor, stereofonní výstup pro sluchátka/linku, vstup pro stereofonní mikrofon, integrovaný mikrofon

Podpora bezdrátové sítě

Kombinovaná karta Broadcom 802.11b/g/n 1x1 Wi-Fi a Bluetooth 3.0 + HS

Komunikace

Integrovaný řadič Realtek Ethernet (10/100 NIC); Volitelný modem 56K v.92

Rozšiřující sloty

1 34mm slot pro kartu Express Card; 1 slot pro kartu SD/MultiMedia

Porty a konektory

3 USB 2.0; 1 HDMI; 1 stereofonní mikrofonní vstup; 1 stereofonní sluchátkový/linkový výstup; 1 vstup napájení; 1 RJ-45; 1 RJ-11 (pouze u vybraných modelů); 1 externí
monitor VGA

Vstupní zařízení

Plnohodnotná klávesnice odolná vůči polití; Zařízení Touchpad s oblastí pro posun, tlačítko s funkcí levého i pravého tlačítka myši.; 2MP webová kamera (u vybraných
modelů)

Software

HP Recovery Manager (k dispozici pouze se systémem Windows 7 nebo Vista), HP Support Assistant (k dispozici pouze se systémem Windows 7 nebo Vista),
předinstalovaný Microsoft Office 2010 (pro aktivaci plné sady Office 2010 je nutné zakoupit kód Product Key), software k webové kameře HP (u vybraných modelů), HP
Wireless Assistant, 60denní zkušební verze sady Corel Home Office, Roxio Creator Business (u vybraných modelů), InterVideo WinDVD Player (u vybraných modelů)

Zabezpečení

Standardně: HP Spare Key, HP Disk Sanitizer, Setup Password, DriveLock, Kensington Lock Slot, podpora Computrace/LoJack pro notebooky (je třeba zakoupit samostatně),
60denní zkušební verze McAfee Security Solution

Rozměry

37,18 x 24,96 x 2,75 cm (vpředu)

Hmotnost

Od 2,36 kg

Napájení

6článková lithium-iontová baterie (47 Wh); Napájecí adaptér 65 W, HP Fast Charge

Životnost baterie

9článková baterie (93 Wh): až 10 hodin (integrovaná); 9článková baterie (93 Wh): Až 8 hodin a 30 minut (samostatná); 6článková baterie (47 Wh): Až 5 hodin a 15
minut (integrovaná); 6článková baterie (47 Wh): až 5 hodin (samostatná)

Možnosti rozšíření

Dokovací stanice HP USB 2.0, nastavitelný stojan HP Basic

Záruka

Roční záruka s doručením, v některých zemích vyzvednutí a vrácení (upgrady jsou k dispozici, lze je zakoupit samostatně), roční záruka na primární baterii

Podporováno
Originální Windows® 7 Home Premium 64
originální Windows® 7 Professional 64

1 Včetně 60denní zkušební verze sady Corel Home Office. Po uplynutí této doby bude funkčnost tohoto softwaru omezena. Plnou verzi je třeba zakoupit
2 Zobrazení obrazu HD vyžaduje obsah ve vysokém rozlišení
3 Kabel HDMI se prodává samostatně

4 Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a služby Internetu, které nejsou součástí balení. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená
5 Díky technologii HP Fast Charge dobijete primární baterii za 90 minut až na 90 % (pokud je systém vypnutý).

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/notebooks
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Příslušenství a služby

Mobilní zvukové
reproduktory HP

Kompaktní a lehké mobilní reproduktory HP byly navrženy s důrazem na snadnou přenosnost a
optimální stereofonní poslech disků DVD, CD a digitalizovaného zvuku. Uživatelům notebooků
poskytují výrazný zvuk ve vysoké kvalitě.

Produktové číslo: FS944AA

Základní brašna HP na
notebook

Základní brašna na notebook HP je lehká a odolná. Je polstrováná, takže notebook je při
cestování ochráněn. Základní brašna na notebook HP pojme notebooky s obrazovkou o
úhlopříčce až 15,4” (39,12 cm).

Produktové číslo: AJ078AA

Replikátor portů HP
Essential USB 2.0

Společnost HP poskytuje řadu příslušenství na profesionální úrovni, která zajišťují ideální řešení
mobilní kanceláře a pomáhají vám dosáhnout obchodních cílů, zvýšit produktivitu a snížit
náklady.

Produktové číslo: AQ731AA

Základní nastavitelný
stojan pod notebook HP

Se základním nastavitelným stojanem pro notebook HP proměníte svůj pracovní notebook HP
ve stolní počítač.

Produktové číslo: AL549AA

Kombin. zámek k
notebooku HP

Zabezpečení notebooku a dokovací stanice pomocí zámku HP Compaq Notebook Combo
Lock.

Produktové číslo: AY475AA

3letá záruka, další
pracovní den u zákazníka

Získejte pro své zařízení 3letou záruku na opravy u zákazníka následující pracovní den
kvalifikovaným technikem společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.

Produktové číslo: UK704E

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/hpoptions

