Specifikace

Star Wars™ Special Edition
15-an000nc
Neznáte působení temných sil
Plně vyzbrojený a funkční – žádný jiný podobný
notebook v galaxii nepotkáte. S designem
inspirovaným galaktickým impériem, pod vedením
procesoru Intel® Core™ a s obsáhlou sbírkou
výjimečného obsahu Star Wars neodoláte
působení temných sil.

Inspirace z hlubin temných sil
Zastrašte celou galaxii se zlověstným designem temných sil. Galaktické impérium dál žije v této jedinečné
speciální edici notebooku s designem zoceleným bitvami.
Přístup k impériu
Nechte se zcela pohltit ikonickým světem Star Wars. Tento notebook je dodáván s předinstalovanými
výjimečnými tapetami, spořiči obrazovky a originálními storyboardy z archivů celé trilogie Star Wars™.
Poznejte jeho sílu
S displejem Full HD1, procesorem Intel® Core™2, červeně podsvícenou klávesnicí a zvukem B&O PLAY
zabodujete v celé široké galaxii. Buďte připraveni vzdát se všech svých smyslů.
Funkce:
● Systém Windows 10 Home přichází. Dělejte skvělé věci s dobře známým prostředím systému Windows
– a jenom lépe.4
● Rozjasněte noc s žhavou, červeně podsvícenou klávesnicí. Díky podsvícené klávesnici můžete notebook
používat i ve slabě osvětlených místnostech.
● Ponořte se do skutečně autentického zvukového prožitku s dvojicí reproduktorů. Není to jen o
poslechu… notebook HP se zvukem B&O PLAY rozproudí krev ve vašich žilách.
● Rychlejší, tišší a s více funkcemi – procesory Intel® Core™ 6. generace zvyšují výpočetní výkon na
nevídanou úroveň.

K zobrazení obrázků ve vysokém rozlišení je nutný obsah ve vysokém rozlišení (HD). 2 Technologie Multi-Core slouží ke zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Tato výhoda se nemusí nutně projevit u všech
zákazníků a tuto technologii nemusí nutně využívat všechny softwarové aplikace. Účinnost této technologie se může lišit v závislosti na hardwarové a softwarové konfiguraci. Číselná označení používaná společností Intel
nejsou měřítkem ani indikátorem vyššího výkonu. 3 V některých verzích systému Windows 10 nejsou dostupné všechny funkce. Aby byla funkčnost systému Windows 10 plně využita, mohou systémy vyžadovat
upgradovaný nebo samostatně zakoupený hardware, ovladače, software 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. Viz http://windows.microsoft.com/cs-CZ.
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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 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 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 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

Ostrůvková, plná velikost, podsvícená, numerické klávesy; 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

Blyštivě černá; Umělecký design Star Wars™

Aplikace HP

HP 3D DriveGuard

Software

Evernote; Aplikace Marvel Comics; Velicí středisko Star Wars™; Fotogalerie Star Wars™

Servis a podpora

McAfee LiveSafe™2

Další informace

P/N: T1L22EA #BCM
Kód UPC/EAN: 889894649188
Vyrobeno v Číně

Hmotnost

2,09 kg; Balení: 3,03 kg; Hmotnost je závislá na konfiguraci

Rozměry

38,45 x 26,11 x 2,52 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
Star Wars™
Special Edition
P3E54AA

Pouzdro Star
Wars™ Special
Edition
P3S09AA

Po 3 roky
možnost
vyzvednutí a
vrácení
UM945E
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