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Výrazné barvy. Úžasné napájení.
Pestrý HP Pavilion navržený s ohledem na vás
zlepší váš život. Náš nejprodávanější notebook je
nyní výkonnější, takže můžete sledovat víc, hrát
víc a ukládat víc, vše stylově.

Jasnější styl
Pestrý uvnitř i zvenčí s novým stoupajícím designem v okolí klávesnice. Můžete si být jistí, že uděláte
dojem, kamkoli se s ním dostanete.
Zrychlení výkonu
Navýšili jsme výpočetní výkon s využitím nejnovější technologie, takže si můžete užít skutečně úžasnou
rychlost a výkon.
Ukládejte více
Až 2 TB úložiště a větší paměť zajišťují rychlejší přecházení mezi více aplikacemi a snadné uchovávání vaší
rozrůstající se knihovny zábavy.
Funkce:
● Systém Windows 10 Home přichází. Dělejte skvělé věci s dobře známým prostředím systému Windows
– a ještě lépe.2
● Sledujte filmy na discích DVD3 pomocí volitelné, integrované optické jednotky – nebo zapisujte na vlastní
média.
● Snadné připojení k zobrazovacím zařízením, tiskárnám, zařízením a dalším jednotkám.
● Vydejte se na pochůzky nebo na cestu a prodlužte si den bez starostí o nabíjení.4

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, softwaru nebo aktualizaci systému BIOS. Systém Windows 10 je automatická aktualizace, která je vždy dostupná. Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou
existovat další požadavky pro aktualizace. Více informací naleznete na stránce http://windows.microsoft.com/cs-CZ. 3 Skutečná rychlost se může lišit. Nekopírujte materiály chráněné autorskými právy. 4 Životnost baterie
se liší v závislosti na různých faktorech, včetně konkrétního modelu, konfigurace, spuštěných aplikací, funkcí, míry využití, bezdrátového připojení a nastavení řízení spotřeby. Maximální kapacita baterie vlivem
dlouhodobého používání přirozeně klesá. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.bapco.com.
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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

Integrované rozhraní 10/100 BASE-T Ethernet LAN; Kombinovaná karta 802.11a/b/g/n/ac (1x1) a Bluetooth 4.0 (kompatibilní se standardem
Miracast)

Snadné použití

Slot pro zámek Kensington MicroSaver; Heslo po zapnutí; Možnost použití zámků jiných výrobců

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 940M (4 GB vyhrazené paměti DDR3L)

Zvuk

B&O PLAY; Dva reproduktory

Klávesnice

Plnohodnotná klávesnice v ostrůvkovém stylu s integrovanou číselnou klávesnicí; HP Imagepad s podporou více dotykových gest

Porty

1 port HDMI; 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; 1 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 RJ-45
Víceformátová čtečka multimediálních karet SD

Typ baterie

4článková lithium-iontová (41 Wh); Uživatelsky vyměnitelná baterie

Napájení

Napájecí adaptér 65 W stř.

Barva produktu

Červánkově červená; Vodorovný kartáčovaný design

Aplikace HP

HP 3D DriveGuard

Software

Evernote; Skype

Servis a podpora

McAfee LiveSafe™2

Další informace

P/N: L2S60EA #BCM
Kód UPC/EAN: 889894671530

Hmotnost

2,29 kg; Balení: 3,03 kg; Hmotnost je závislá na konfiguraci

Rozměry

38,45 x 26,11 x 2,52 cm; Balení: 50,8 x 30,5 x 7,6 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.)
1

Kompatibilní příslušenství a služby*
* Není součástí balení.

Bezdrátová myš
HP X3300 (bílá)
H4N94AA

Batoh HP
Odyssey 39,62
cm (15,6"), černý
L8J88AA

Po 3 roky
možnost
vyzvednutí a
vrácení
UM945E
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