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Neuveriteľne tenký. Impozantné prevedenie.
Štíhlosť je v móde. Tento prenosný počítač HP
ENVY je najtenší, aký sme kedy vyrobili. V tomto
nádherne tenkom, elegantne navrhnutom tele sa
ukrýva sila vysokovýkonného počítača. Je
prenosný. Je nádherný. Budete ním posadnutí.

Tenký sa stal ešte tenším
Najtenší prenosný počítač, aký sme kedy vyrobili (len 12,9 mm), zaručene vzbudí zvedavosť vďaka šikovne
zhotovenému celokovovému telu a obrazovke s úžasným rozlíšením Full HD alebo voliteľným rozlíšením
Quad HD+. 1
Excellentné prevedenie.
Vďaka 6. generácii procesorov Intel® Core™ i2, pamäti SSD s kapacitou až 512 GB a množstvu portov sa
výkon a mimoriadna tenkosť vynikajúco dopĺňajú.

Obrazovka Quad HD je voliteľná. Zobrazenie s vysokým rozlíšením (HD) vyžaduje obsah s vysokým rozlíšením. 2 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu určitých softvérových produktov. Táto
technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Vyžaduje sa 64-bitový počítačový systém. Výkon sa líši v závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie
spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti. Intel a Core sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation v USA a ďalších krajinách.
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Operačný systém

Windows 10 Home 64

Procesor

Intel® Core™ i5-6200U s grafikou Intel® HD Graphics 520 (2,3 GHz, max. 2,8 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá)
Skupina procesora: Procesor Intel® Core™ i5

Pamäť

8 GB DDR3L SDRAM (1 x 8 GB)

Ukladacie zariadenia

Pamäť 256 GB M.2 SSD
Úložisko Dropbox1

Webová kamera

Webová kamera HP TrueVision (predná) s rozlíšením HD s integrovaným duálnym digitálnym mikrofónom

Komunikácia

kombinovaný modul 802.11a/b/g/n/ac (2x2) a Bluetooth® 4.0 (kompatibilný s technológiou Miracast)

Jednoduché používanie

Snímač odtlačkov prstov HP SimplePass; Otvor na zámok Kensington MicroSaver; Heslo pri zapnutí; Podporuje bezpečnostné zámky od iných
výrobcov; Modul Trusted Platform Module (TPM)

Obrazovka

Displej IPS BrightView s uhlopriečkou 33,8 cm (13,3"), podsvietením WLED a rozlíšením QHD+ (3 200 x 1 800)

Video

Intel® HD Graphics 520

Zvuk

Bang & Olufsen; Duálne reproduktory

Klávesnica

S plnou veľkosťou, s rozložením typu island a podsvietením; Dotyková plôška HP s podporou gest viacerými prstami

Porty

1 port HDMI; 1 kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón; 3 porty USB 3.0 (HP USB Boost)
1x multiformátová čítačka digitálnych mediálnych kariet SD

Typ batérie

3-článková, 45 Wh lítiovo-iónová polymérová batéria

Napájanie

Sieťový adaptér AC 45 W

Farba produktu

Prírodná strieborná, hliníkový kryt

Aplikácie HP

HP SimplePass

Softvér

Evernote; Skype

Služby a podpora

Antivírusový softvér McAfee LiveSafe™2

Ďalšie informácie

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

Hmotnosť

1.36 kg; Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie

Rozmery

32,65 x 22,6 x 1,29 cm; Rozmery sa líšia v závislosti od konfigurácie

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

s certifikátom ENERGY STAR® 5.0; S registráciou EPEAT® Silver

Záruka

2-ročná obmedzená záruka na súčiastky, prácu a servis s možnosťou vyzdvihnutia a vrátenia
Záruku na produkt môžete rozšíriť celkovo až na 3 roky; ďalšie informácie získate od predajcu spoločnosti HP.

25 GB online úložisko zdarma na šesť mesiacov od dátumu registrácie. Úplné podrobnosti a podmienky používania vrátane podmienok zrušenia nájdete na webovej stránke www.dropbox.com. Vyžadujú sa internetové
služby, ktoré nie sú súčasťou dodávky. 2 Bezplatná demoverzia McAfee LiveSafe na 30 dní (Vyžaduje sa prístup na internet. Vrátane prvých 30 dní. Pre ďalšie priebežné aktualizácie sa vyžaduje poplatok.)
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Kompatibilné doplnky a služby*
* Nie je súčasťou dodávky.

Kožený obal HP
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Bezdrôtový biely
reproduktor HP
Roar
F6S96AA

3 roky,
vyzdvihnutie a
vrátenie
UM946E

© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami
na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto
dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za technické alebo redakčné chyby či vynechané informácie v tomto
dokumente. Nie všetky funkcie sú k dispozícii vo všetkých edíciách alebo verziách Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy
vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu systému BIOS. Operačný systém Windows 10 sa aktualizuje automaticky a
táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si za to môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky.
Navštívte webovú lokalitu http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows a logo Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA.
Bluetooth je ochranná známka jej vlastníka a spoločnosť Hewlett-Packard Company ju používa na základe licencie. Intel a Core sú ochranné známky spoločnosti Intel
Corporation v USA a ďalších krajinách. ENERGY STAR je registrovaná známka, ktorá patrí vláde Spojených štátov. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom
príslušných vlastníkov.

