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Výkon pre vašu vášeň
Pripravte sa na využitie svojho vnútorného
potenciálu, ktorý tvorí obsah, prahne po médiách
a drví protivníkov v hrách - tento notebook
Pavilion je navrhnutý tak, aby zvládol všetko, čo
mu pripravíte. Vďaka jeho vysokému výkonu
môžete prechádzať z pútavého sledovania
streamov na úpravy videa bez akéhokoľvek
oneskorenia – a to všetko kdekoľvek sa vám
zachce.

Kreatívny a výkonný
Priveďte svoje najodvážnejšie nápady k životu alebo pracujte na viacerých úlohách súčasne so
samostatnou grafickou kartou NVIDIA® GTX™ a najnovším štvorjadrovým procesorom Intel®1.
Dokonalý obraz
Bez ohľadu na to, či upravujete videá, sledujete svoj obľúbený film, retušujete fotky alebo hráte hry, na
displeji s energickým rozlíšením FHD2 alebo 4K3 a s technológiou IPS na vybraných modeloch bude každý
detail ako živý.
Skutočne pôsobivý zvukový zážitok
S duálnymi reproduktormi HP, technológiou HP Audio Boost a možnosťou úpravy zvuku od špecialistov
B&O PLAY si budete vychutnávať bohatý a autentický zvuk. Jeho zvuk vami pohne.
Funkcie:
● Windows 10 je tu. Robte úžasné veci bez starostí v známom prostredí systému Windows – len
efektívnejšie.
● Je rýchlejší, tichší a obohatený ďalšími funkciami, a procesory Intel® Core™ 6. generácie rozprúdia
zážitok z počítača v dosiaľ nepoznanej miere.
● Pôsobivý grafický výkon a vyššia energetická efektivita grafickej karty NVIDIA® GeForce® GTX 960M GPU
prinášajú na váš notebook plynulé hranie hier s vysokým rozlíšením.

Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu určitých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia
frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a vašej konfigurácie hardvéru a softvéru. 2 Na zobrazenie obrazu v rozlíšení Full HD je potrebný obsah s rozlíšením Full HD. 3 Na zobrazenie obrazu v
rozlíšení 4K je potrebný obsah s rozlíšením 4K. 1 Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách operačného systému 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 lokalitu http://www.microsoft.com. 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. Výkon sa líši v závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru.
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Operačný systém

Windows 10 Home 64

Softvér - produktivita

1-mesačná skúšobná verzia pre nových zákazníkov služieb Microsoft® Office 365

Procesor

Intel® Core™ i7-6700HQ (2,6 GHz, max. 3,5 GHz, vyrovnávacia pamäť 6 MB, 4 jadrá)
Skupina procesora: Procesor Intel® Core™ i7 6. generácie

Čipová sada

Intel HM170

Pamäť

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

Ukladacie zariadenia

1 TB 7200 ot./min. SATA; 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Úložisko Dropbox1

Webová kamera

Kamera HP Wide Vision HD s duálnym digitálnym mikrofónom

Senzory

Akcelerometer

Komunikácia

Integrovaná sieťová karta Ethernet LAN 10/100/1000; Kombinované pripojenie Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® a Bluetooth® 4.2 (kompatibilné s
normou Miracast)

Jednoduché používanie

Otvor na zámok Kensington MicroSaver®; Heslo pri zapnutí; Podporuje bezpečnostné zámky od iných výrobcov; Podpora modulu Trusted Platform
Module (TPM)

Obrazovka

Antireflexný displej IPS UWVA s uhlopriečkou 39,6 cm (15,6"), podsvietením WLED a rozlíšením UHD (3840 x 2160)

Video

NVIDIA® GeForce® GTX 960M (4 GB vyhradenej pamäte GDDR5)

Zvuk

B&O PLAY; HP Audio Boost; Duálne reproduktory

Klávesnica

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

Porty

1x port HDMI; 1x kombinovaný port na slúchadlá/mikrofón; 1x USB 2.0; 2x USB 3.0; 1x RJ-45
1x multiformátová čítačka digitálnych mediálnych kariet SD

Typ batérie

3-článková lítiovo-iónová batéria, 61,5 Wh;
Podporuje rýchle nabitie batérie: 90 % za 90 minút

Dlhá výdrž batérie

Odhadovaná výdrž batérie až 11 hodín3

Napájanie

Sieťový adaptér AC 120 W

Farba produktu

Strieborný kryt, čiernosivý rám klávesnice s dreveným vzorom; Lineárne drevené vlákna, vzor s digitálnymi vláknami

Aplikácie HP

HP CoolSense

Softvér

CyberLink PowerDirector

Služby a podpora

Antivírusový softvér McAfee LiveSafe™2

Ďalšie informácie

P/N: W7T17EA #BCM
Kód UPC/EAN: 190780495582

Hmotnosť

2,2 kg; Balené: 3,33 kg; Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie

Rozmery

38,2 x 25,3 x 2,45 cm; Balené: 52 x 30,5 x 6,9 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.

Myš HP X9000
OMEN
J6N88AA

HP 17.3 in OMEN
Gaming
Backpack
K5Q03AA

Čierne káblové
slúchadlá HP
H3100
T3U77AA

3 roky, vyzdvihnutie a
vrátenie
UM945E

Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
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