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13-d006nc
Neuvěřitelně tenký. Záviděníhodné zpracování.
Tenký profil frčí. Tento notebook HP ENVY je
nejtenčí, jaký jsme kdy vyrobili. Toto překrásné,
elegantně navržené tělo v sobě skrývá sílu velmi
výkonného počítače. Je přenosný. Je krásný. Bude
to vaše nová posedlost.

Ještě tenčí než byste čekali
S tloušťkou pouhých 12,9 mm se jedná o náš vůbec nejtenčí notebook, který na vás zapůsobí umělecky
zpracovaným celokovovým tělem a okouzlujícím displejem s rozlišením Full HD nebo volitelně Quad HD+. 1
Vynikající konstrukce
Mimořádně malé tloušťce sekunduje výkon procesorů Intel® Core™ i 6. generace2, disková jednotka SSD s
kapacitou až 512 GB a kompletní řada připojovacích portů.

Displej s rozlišením Quad HD je volitelný. K zobrazení obrazu HD je třeba obsah ve vysokém rozlišení. 2 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni
zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Je vyžadován 64bitový výpočetní systém. Výkon se může lišit v závislosti na konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů
Intel nemusejí označovat úroveň výkonu. Intel a Core jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích.
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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

256 GB M.2 SSD
Dropbox1

Web kamera

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

Komunikace

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

33,8cm (13,3") displej IPS BrightView s rozlišením QHD+ (3 200 x 1 800) a podsvícením WLED

Video

Grafická karta Intel® HD 520

Zvuk

Bang & Olufsen; Dva reproduktory

Klávesnice

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

Porty

1 port HDMI; 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; 3 porty USB 3.0 (1 port HP USB Boost)
Víceformátová čtečka multimediálních karet SD

Typ baterie

3článková lithium-iontová polymerová (45 Wh)

Napájení

Napájecí adaptér 45 W stř.

Barva produktu

Přirozeně stříbrná, hliníkový kryt

Aplikace HP

HP SimplePass

Software

Evernote; Skype

Servis a podpora

McAfee LiveSafe™2

Další informace

P/N: T8T22EA #BCM
Kód UPC/EAN: 889894771681

Hmotnost

1.36 kg; Hmotnost je závislá na konfiguraci

Rozměry

32,65 x 22,6 x 1,29 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.

Kožené pouzdro
HP 13,3"
F3W21AA

Bezdrátový
reproduktor HP
Roar, bílý
F6S96AA

Po 3 roky
možnost
vyzvednutí a
vrácení
UM946E

© 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
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. Podrobnosti naleznete na
stránce http://windows.microsoft.com/cs-CZ. Microsoft, Windows a logo Windows jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth
je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost Hewlett-Packard Company užívá na základě licence. Intel a Core jsou ochranné známky společnosti Intel
Corporation v USA a dalších zemích. ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka vlády USA. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných
vlastníků.

