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Osobitý design. Neuvěřitelný výkon.
Neobyčejně výkonný notebook HP ENVY s
působivým designem se vyznačuje prémiovými
vlastnostmi, které jsou patrné na každé jeho
křivce a pixelu. Nejnovější procesory, neuvěřitelná
životnost baterie a bohatý zvukový prožitek vám
pomohou perfektně proplouvat každodenními
povinnostmi, ať jste kdekoli.

Super výkon
Tento notebook zaujme nekompromisním výkonem bleskurychlého procesoru Intel®, velmi kvalitní
grafickou kartou a neuvěřitelně velkým úložným místem.
Neobyčejná životnost baterie
Skvělá baterie, která překvapí svou životností, vám zajistí napájení po celý den v práci, doma i kdekoli jinde.

Mimořádně bohatý zvukový prožitek
Špičkový zvuk Bang & Olufsen přemění váš počítač ve zvukový systém, který obohatí každou zábavu o
živý, procítěný zvuk. Navržen pro dokonalý zvuk na počítači.
Funkce:
● Systém Windows 10 Home přichází. Dělejte skvělé věci s dobře známým prostředím systému Windows
– a ještě lépe.2
● S grafickou kartou NVIDIA GeForce si můžete dopřát hraní her a sledování filmů ve vysokém rozlišení a s
úžasně čistým zobrazením a plynulým obnovovacím kmitočtem.
● Sledujte filmy na discích DVD3 pomocí volitelné, integrované optické jednotky – nebo zapisujte na vlastní
média.
● Můžete pracovat nebo se bavit i ve slabě osvětlených místnostech či během nočních letů. S podsvícenou
klávesnicí můžete pohodlně psát v různých prostředích.

Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně
zakoupeného hardwaru, ovladačů nebo softwaru. Viz http://windows.microsoft.com/cs-CZ. 3 Skutečná rychlost se může lišit. Nekopírujte materiály chráněné autorskými právy.
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Operační systém

Windows 10 Home 64

Procesor

Procesor Intel® Core™ i5-6200U s grafickou kartou Intel® HD 520 (2,3 GHz, až 2,8 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra)
Rodina procesorů: Procesor Intel® Core™ i5

Paměť

Paměť 8 GB DDR3L SDRAM (1 x 8 GB)

Ukládání informací

1 TB 5400 ot./min SATA SSHD; Mezipaměť Flash: 8 GB; Modul mezipaměti flash slouží ke zrychlení reakcí systému a nelze ho využívat jako další
úložnou kapacitu. Nelze ho vyjmout a není přístupný pro uživatele.
Dropbox1
Zapisovací jednotka SuperMulti DVD

Web kamera

Webová kamera HP TrueVision HD (čelní) s integrovaným dvojitý digitální mikrofon

Snímače

Akcelerometr

Komunikace

Integrovaná gigabitová síť Ethernet LAN 10/100/1000; Kombinované rozhraní 802.11a/b/g/n/ac (2x2) a Bluetooth® 4.0 (kompatibilní se
standardem Miracast)

Snadné použití

Čtečka otisků prstů HP SimplePass; Slot pro zámek Kensington MicroSaver; Heslo při spuštění; Možnost použití zámků jiných výrobců; Modul TPM
(Trusted Platform Module)

Monitor

39,6cm (15,6") displej IPS s rozlišením FHD (1 920 x 1 080), podsvícením WLED a antireflexní úpravou

Video

Grafická karta NVIDIA GeForce GTX 950M (4 GB vyhrazené paměti DDR3L)

Zvuk

Bang & Olufsen se 4 reproduktory a 1 subwooferem

Klávesnice

Ostrůvková, plná velikost, podsvícená, numerické klávesy; HP Imagepad s podporou více dotykových gest

Porty

1 port HDMI; 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; 4 porty USB 3.0 (1 port HP USB pro zvýšený výkon); 1 port RJ-45
Víceformátová čtečka multimediálních karet SD

Typ baterie

3článková lithium-iontová prismatická (55,5 Wh)

Napájení

Napájecí adaptér 90 W stř.

Barva produktu

Přirozeně stříbrná, hliníkový kryt

Aplikace HP

HP SimplePass; HP 3D DriveGuard

Software

Evernote; Skype

Servis a podpora

McAfee LiveSafe™2

Další informace

P/N: P4A78EA #BCM
Kód UPC/EAN: 889894469373

Hmotnost

2,36 kg; Balení: 3,3 kg; Hmotnost je závislá na konfiguraci

Rozměry

38,4 x 25,5 x 2,29 cm; Balení: 55 x 7,6 x 30,5 cm; Rozměry jsou závislé na konfiguraci.

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

Certifikace ENERGY STAR®; Registrace EPEAT® Silver

Záruka

Omezená záruka dva roky na součástky a práci, služba vyzvednutí a vrácení
Záruku na produkt můžete rozšířit až na 3 roky; Podrobnější informace vám poskytne váš prodejce produktů HP.

25 GB volného online úložiště po dobu 6 měsíců od data registrace. Úplné podrobnosti a podmínky používání včetně zásad zrušení naleznete na stránce www.dropbox.com. Je vyžadováno připojení k internetu (není
součástí dodávky). 2 Bezplatná 30denní zkušební verze McAfee LiveSafe (vyžaduje přístup k internetu. Součástí instalace je prvních 30 dní bezplatné aktualizace. K instalaci dalších aktualizací po uplynutí této doby je
vyžadováno přihlášení k odběru.)
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Kompatibilní příslušenství a služby*
* Není součástí balení.

Bezdrátová myš
HP Z5000
E5C13AA

Brašna HP Trend
Topload 39,62
cm (15,6")
L6V62AA

Po 3 roky
možnost
vyzvednutí a
vrácení
UM946E
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