Specifikace

HP Notebook 15-ay102nc
Výkon pro vyšší produktivitu
Zvládněte veškeré každodenní úkoly s cenově dostupným notebookem, který je vybaven všemi funkcemi, které
potřebujete. Získejte požadovaný výkon se spolehlivostí a důvěryhodností značky HP.

Spolehlivý výkon

S nejnovějšími procesory Intel®1 a
spoustou místa na pevném disku
nebo diskové jednotce SSD u
vybraných modelů můžete pracovat,
hrát, zpracovávat souběžně několik
úloh a uložit více obsahu. Získejte
spolehlivý výkon a úložiště, na které
se můžete spolehnout.

Živé zobrazení

Na obrazovce s ostrým rozlišením
HD2 uvidíte fotografie, videa a webové
stránky i se všemi detaily. A u
vybraných modelů s rozlišením Full
HD3 zažijete ještě lepší podání
obrazu.

Měřitelná kvalita

Život může být nepředvídatelný, což
rozhodně neplatí pro váš notebook
HP. Takže ať potřebujete zpracovat
projekt na poslední chvíli, nebo se jen
tak v noci podívat na film, můžete se
spolehnout na vynikající výkon, za
kterým stojí absolvování více než 200
testů.4

Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Výkon se může lišit v závislosti na
konfiguraci hardwaru a softwaru. 2 K zobrazení obrazu HD je třeba obsah ve vysokém rozlišení (HD). 3 K zobrazení obrazu FHD je třeba obsah ve vysokém rozlišení. 4 Výsledky komplexního testování HP nejsou zárukou
dosažení stejného výkonu při stejných testovacích podmínkách. Poškození na základě podmínek komplexního testování HP a náhodné poškození vyžaduje volitelnou službu HP Care Pack s ochranou před náhodným
poškozením.
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Specifikace
Výkon

Operační systém
Windows 10 Home 64
Procesor
Procesor Intel® Core™ i5-7200U (2,5 GHz, max. 3,1 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra)
Rodina procesorů: Procesor Intel® Core™ i5 7. generace
Paměť
Paměť 8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB)
Ukládání informací
Disk SATA 1 TB 5 400 ot./min
Zapisovací jednotka SuperMulti DVD
Dropbox1
Grafická karta
Samostatná Grafická karta AMD Radeon™ R5 M430 (2 GB vyhrazené paměti DDR3)
Zvuk
DTS Studio Sound™; Dva reproduktory
Monitor
39,6cm (15,6") displej SVA s rozlišením FHD (1 920 x 1 080), podsvícením WLED a
antireflexní úpravou
Napájení
Napájecí adaptér 65 W stř.
Typ baterie
4článková lithium-iontová (41 Wh)
Uživatelsky vyměnitelná baterie
Plánovaná životnost baterie
Odhadovaná výdrž baterie až 8 hodin3
_

Možnosti připojení

Síťové rozhraní
Integrované rozhraní 10/100 BASE-T Ethernet LAN
Možnosti bezdrátového připojení
Kombinovaná karta Intel® 802.11ac (1x1) Wi-Fi® a Bluetooth® 4.2 (kompatibilní s
Miracast)
Porty
1 port HDMI
1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu
2 porty USB 2.0
1 port USB 3.1
1 port RJ-45
Víceformátová čtečka multimediálních karet SD
Web kamera
Kamera HP TrueVision HD s integrovaným digitálním mikrofonem

Design

Barva produktu
Stříbrná Turbo; Vzor lineárních drážek
_

Software

Aplikace HP
HP Audio Switch; HP JumpStart
Software
CyberLink PowerDirector; 1měsíční zkušební verze pro nové zákazníky Microsoft Office
365
Servis a podpora
McAfee LiveSafe™ 2
_

Další informace

Číslo dílu
P/N: Z5D76EA #BCM
Kód UPC/EAN: 190780824238
Kompatibilita s požadavky na energetickou efektivnost
Certifikace ENERGY STAR®; Registrace EPEAT® Silver
Hmotnost
2,04 kg
Balení: 2,93 kg
Rozměry
38,43 x 25,46 x 2,43 cm
Balení: 52 x 30,5 x 6,9 cm
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.
Klávesnice
Plnohodnotná klávesnice v ostrůvkovém stylu s integrovanou číselnou klávesnicí
TouchPad s podporou více dotykových gest
Správa zabezpečení
Slot pro zámek Kensington MicroSaver; Heslo při spuštění; Možnost použití zámků
jiných výrobců; Podpora modulu TPM (Trusted Platform Module)

Kompatibilní doplňky*

Záruční služby*

* Není součástí balení.
Sluchátka HP
H2800, černá
J8F10AA

Modrá
bezdrátová myš
HP Z3700
V0L81AA

Pouzdro HP
39,62 cm (15,6")
Neoprene,
černé/červené
V5C30AA

Po 3 roky možnost
vyzvednutí a
vrácení
U1PS4E

1 25 GB volného online úložiště po dobu 1 roku 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.)3 Odhadovaná životnost baterie se systémem Windows 10 na
základě srovnávacího testu Windows 10/MobileMark® 2014. Životnost baterie se liší v závislosti na různých faktorech, včetně konkrétního modelu, konfigurace, spuštěných aplikací, funkcí, míry využití, bezdrátového připojení a nastavení řízení spotřeby. Maximální
kapacita baterie vlivem dlouhodobého používání přirozeně klesá. Podrobnosti naleznete na stránce www.bapco.com.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto
produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu. 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. 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.
Září 2016

