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Nová definícia toho, čo je možné
Keď si každý krok k úspechu vyžaduje tvrdú prácu
a odhodlanie, potrebujete zariadenie, ktoré to s
výkonom myslí vážne. Zoznámte sa s najnovším
notebookom ENVY, ktorý je navrhnutý tak, aby
vám pomohol zvládnuť aj tie najambicióznejšie
výzvy.

Zábava novej úrovne
Dokonalá zábava začína hlbokými zážitkami ako v kine. Ponorte sa priamo do deja s nádherným displejom
s rozlíšením FHD (4K na vybraných modeloch1), zvukom od Bang & Olufsen a technológiou HP Audio Boost.
Maximálny výkon
So 16 GB pamäte RAM, najnovšími procesormi Intel® Core™ i a až 512 GB úložného priestoru PCIe na
vybraných modeloch môžete prechádzať knižnicou zábavy a získať prístup k dokumentom rýchlosťou
blesku.
Prenosnosť na celý deň
Počas nabitých dní potrebujete zariadenie, ktoré bude neustále pripravené na akúkoľvek ďalšiu úlohu.
Vďaka svojmu ľahkému, tenkému a celokovovému telu v kombinácii s batériou na celý deň2 s vami tento
notebook udrží tempo bez ohľadu na to, akú úlohu mu zveríte.

Na zobrazenie obrazu v rozlíšení 4K je potrebný obsah s rozlíšením 4K. 2 Výdrž batérie sa líši v závislosti od rôznych faktorov vrátane modelu produktu, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, spôsobu používania,
bezdrôtových funkcií a nastavení správy napájania. Maximálna kapacita batérie sa časom a používaním prirodzene znižuje. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke http://www.bapco.com.
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Operačný systém

Windows 10 Home 64

Procesor

Intel® Core™ i7-6560U (2,2 GHz, max. 3,2 GHz, vyrovnávacia pamäť 4 MB, 2 jadrá)
Skupina procesora: Procesor Intel® Core™ i7 6. generácie

Pamäť

8 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 4 GB); Rýchlosť prenosu údajov až 2 133 MT/s

Ukladacie zariadenia

Pamäť 128 GB M.2 SSD; 1 TB 5400 ot./min. SATA
Úložisko Dropbox1

Webová kamera

Kamera HP Wide Vision HD s duálnym digitálnym mikrofónom

Senzory

Akcelerometer

Komunikácia

Kombinované pripojenie Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® a Bluetooth® 4.2 (kompatibilné s normou Miracast)

Jednoduché používanie

Otvor na zámok Kensington MicroSaver®; Podpora modulu Trusted Platform Module (TPM)

Obrazovka

Displej IPS UWVA BrightView s uhlopriečkou 39,6 cm (15,6"), podsvietením WLED a rozlíšením FHD (1920 x 1080)

Video

Intel® Iris™ Graphics 540

Zvuk

Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Duálne reproduktory

Klávesnica

S plnou veľkosťou, s rozložením typu island a podsvietením; Dotyková plôška s podporou viacprstových gest

Porty

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

Typ batérie

3-článková lítiovo-iónová batéria 52 Wh

Dlhá výdrž batérie

Odhadovaná výdrž batérie až 9 hodín3

Napájanie

Sieťový adaptér AC 45 W

Farba produktu

Strieborná farba, hliník

Aplikácie HP

HP CoolSense

Softvér

CyberLink PowerDirector

Služby a podpora

Antivírusový softvér McAfee LiveSafe™2

Ďalšie informácie

P/N: W7B41EA #BCM
Kód UPC/EAN: 889899966075

Hmotnosť

1,99 kg; Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie

Rozmery

38 x 25,5 x 1,79 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 12 mesiacov od dátumu registrácie. Úplné podrobnosti a podmienky používania vrátane podmienok zrušenia nájdete na stránke www.dropbox.com. Vyžaduje sa služba pripojenia na
internet, ktorá nie je 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.) 3 Odhadovaná
výdrž batérie pri používaní systému Windows 10 vychádza z porovnávacích testov Windows 10/MobileMark® 2014. Výdrž batérie sa líši v závislosti od rôznych faktorov vrátane modelu produktu, konfigurácie, načítaných
aplikácií, funkcií, spôsobu používania, bezdrôtových funkcií a nastavení správy napájania. Maximálna kapacita batérie sa časom a používaním prirodzene znižuje. Podrobné informácie nájdete na stránke www.bapco.com.
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Kompatibilné doplnky a služby*
* Nie je súčasťou dodávky.

Taška HP
Premium
J4Y51AA

HP Z3200
Natural Silver
Wireless Mouse
N4G84AA

HP 15.6
Black/Blue
Neoprene
Sleeve
V5C31AA

3 roky, vyzdvihnutie
a vrátenie
UM946E
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