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Jednoduše vzrušující
S tímto notebookem HP získáte nepřekonatelnou
kombinaci designu, spolehlivosti a báječných
funkcí. Styl a produktivita s ohledem na vaši
peněženku – je tady něco, čím můžete být
nadšení.

Ty správné funkce za správnou cenu
Spolehlivé úložiště a spolehlivý výkon za bezkonkurenční cenu.

Jaké otisky prstů?
Převratný design a strukturovaný kryt, na kterém nezanecháte otisky prstů, zajišťují moderní způsob, jak
se ukázat.
Prodloužená životnost baterie
Delší životností baterie znamená více času mimo domov a více času na cestách.

Funkce:
● Skvělý displej s rozlišením HD+ nádherně zobrazí vaše fotografie, filmy a hry a rozehraje úchvatnou
podívanou.3
● Dynamické zvukové odstíny technologie DTS Sound+ přinášejí bohaté zvukové prožitky jako při
koncertu.4
● Snadné připojení k zobrazovacím zařízením, tiskárnám, zařízením a dalším jednotkám.
● Sledujte filmy na discích DVD5 pomocí volitelné, integrované optické jednotky – nebo zapisujte na vlastní
média.
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K zobrazení obrazu HD je třeba obsah ve vysokém rozlišení (HD). 4 DTS a značka DTS společně se symbolem jsou registrované ochranné známky společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
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Operační systém

FreeDOS 2.0

Procesor

Čtyřjádrový procesor AMD A6-6310 APU s grafickou kartou Radeon R4 (1,8 GHz, až 2,4 GHz, 2 MB mezipaměti)
Rodina procesorů: Čtyřjádrový procesor AMD řady A

Paměť

Paměť 4 GB DDR3L SDRAM (1 x 4 GB)

Ukládání informací

Disk SATA 500 GB 5 400 ot./min
Zapisovací jednotka SuperMulti DVD

Web kamera

Webová kamera VGA (čelní) s integrovaným digitálním mikrofonem

Komunikace

Integrované rozhraní 10/100 BASE-T Ethernet LAN; Kombinovaná karta 802.11b/g/n (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

43,9cm (17,3") displej HD+ (1600 x 900) s podsvícením WLED a technologií BrightView

Video

Grafická karta AMD Radeon R4

Zvuk

DTS Studio Sound™ s 2 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; 2 USB 2.0; 1 USB 3.0; 1 RJ-45
Víceformátová čtečka multimediálních karet SD

Typ baterie

4článková lithium-iontová (41 Wh)

Napájení

Napájecí adaptér 45 W stř.

Barva produktu

Černá; Design lineární textury

Další informace

P/N: P7T69EA #BCM
Kód UPC/EAN: 889894469595

Hmotnost

2,82 kg; Balení: 3,4 kg; Hmotnost je závislá na konfiguraci

Rozměry

41,95 x 27,9 x 2,77 cm; Balení: 55 x 34,5 x 7,6 cm; Rozměry jsou závislé na konfiguraci.

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.

Kompatibilní příslušenství a služby*
* Není součástí balení.

Batoh na
notebook 17,3"
HP Value
F8T76AA

Bezdrátová myš
HP X3000,
červánkově
červená
N4G65AA

Po 3 roky
možnost
vyzvednutí a
vrácení
U1PS4E
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