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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.

Barevné možnosti
Díky řadě živých barev a strukturovanému krytu, na kterém nezanecháte otisky prstů, získáte moderní
způsob, jak se ukázat.
Prodloužená životnost baterie
Delší životností baterie znamená více času mimo domov a více času na cestách.

Funkce:
● Systém Windows 10 Home přichází. Dělejte skvělé věci s dobře známým prostředím systému Windows
– a ještě lépe.2
● Dívejte se na svůj digitální svět z úplně jiného úhlu. Těšte se na sledování filmů a prohlížení fotografií v
neuvěřitelně čistém podání na tomto displeji s živými barvami a vysokým rozlišením.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.

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 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

Windows 10 Home 64

Procesor

Procesor Intel® Pentium® 3825U s grafickou kartou Intel® HD (1,9 GHz, 2 MB mezipaměti, 2 jádra)
Rodina procesorů: Procesor Intel® Pentium®

Paměť

Paměť 4 GB DDR3L SDRAM (1 x 4 GB)

Ukládání informací

Disk SATA 1 TB 5 400 ot./min
Dropbox1
Zapisovací jednotka SuperMulti DVD

Web kamera

Webová kamera HP TrueVision HD (čelní) s integrovaným digitálním mikrofonem

Komunikace

Integrované rozhraní 10/100 BASE-T Ethernet LAN; Kombinované rozhraní 802.11b/g/n (1x1) a Bluetooth® 4.0

Snadné použití

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

Monitor

39,6cm (15,6") displej HD (1366 x 768) s podsvícením WLED a technologií BrightView

Video

Grafická karta AMD Radeon R5 M330 (1 GB vyhrazené paměti DDR3)

Zvuk

DTS Studio Sound™ s 2 reproduktory

Klávesnice

Plnohodnotná klávesnice v ostrůvkovém stylu s integrovanou číselnou klávesnicí; TouchPad 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 65 W stř.

Barva produktu

Letadlová červená; Příčný kartáčovaný design, diamantový vzor

Aplikace HP

HP 3D DriveGuard

Software

Evernote; Skype

Servis a podpora

McAfee LiveSafe™2

Další informace

P/N: T1N08EA #BCM
Kód UPC/EAN: 889894608871

Hmotnost

2,19 kg; Balení: 3,05 kg; Hmotnost je závislá na konfiguraci

Rozměry

38,43 x 25,46 x 2,43 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.)
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Kompatibilní příslušenství a služby*
* Není součástí balení.

Fialová
bezdrátová myš
HP Z4000
E8H26AA

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

Po 3 roky
možnost
vyzvednutí a
vrácení
U1PS4E

© Copyright 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky
na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk, která jsou dodávána s těmito produkty a službami. Ze žádných
zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby a ani za opomenutí vyskytující se v tomto
dokumentu. Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou
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ochranná známka vlády USA. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
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