Záznamový list

HP ENVY Notebook 13-ab002nc
Maximálny výkon. Žiadne obmedzenia.
Vďaka neuveriteľnému výkonu najnovšieho notebooku ENVY s uhlopriečkou 13" (33,8 cm) nemusíte brať zložité výzvy
ako prekážky. Prekročte hranice a poraďte si s každou úlohou vďaka výkonným funkciám a úžasnému dizajnu, ktoré
boli navrhnuté tak, aby ste uspeli.

Výbava pre dokonalosť

S vysokovýkonným procesorom
Intel® Core™1, batériou s výdržou až
10 hodín2 a bleskurýchlym diskom
SSD zvládnete akúkoľvek úlohu.

Tenký dizajn bez obmedzení

Tento pozoruhodný notebook je
pripravený na vašu pozornosť. Vďaka
displeju so sklom od okraja po okraj
(na vybraných modeloch), tenkému
celokovovému telu a jedinečnej
technológii otvárania displeja je
dokonalou kombináciou
nenahraditeľných funkcií a
nádherného dizajnu.

Nový štandard v oblasti zábavy

Vstúpte do úplne nového sveta
zábavy. Nádherný displej s rozlíšením
FHD alebo QHD+ (na vybraných
modeloch)3, odborne vyladený zvuk
spoločnosťou Bang & Olufsen a
technológia HP Audio Boost pre
bohatý zvuk prinesú revolúciu do
vášho obsahu.

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. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti. 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. Pozrite si stránku https://bapco.com/products/mobilemark-2014. 3 Na zobrazenie obrazu v rozlíšení Quad+ High Definition (QHD+) je potrebný obsah s rozlíšením QHD+.
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Funkcie
Windows 10
Robte úžasné veci bez starostí v známom prostredí systému Windows – len
efektívnejšie.1
_

Procesory Intel® Core™ 7. generácie
Vysoký výkon vám bez problémov umožní poradiť si s viacerými náročnými
úlohami naraz, pracovať s počítačom novými spôsobmi a vychutnávať si
vylepšené vlastnosti obrazu s rozlíšením 4K.
_

panel IPS
Na tejto obrazovke so širokým pozorovacím uhlom 178° si každý divák
môže vychutnávať čistý a živý obraz bez ohľadu na to, kde stojí.
_

Grafická karta Intel® HD
Pôsobivá grafika vám pomôže so všetkými úlohami. Či už sledujete video
alebo len surfujete na webe, grafika Intel® HD Graphics vykreslí akýkoľvek
obraz na obrazovke plynulo a v živej kvalite.
_
_

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.
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Špecifikácie
Výkon

Operačný systém
Windows 10 Home 64
Procesor
Intel® Core™ i5-7200U (2,5 GHz, max. 3,1 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá)
Skupina procesora: Procesor Intel® Core™ i5 7. generácie
Pamäť
8 GB LPDDR3-1866 SDRAM (na doske)
Ukladacie zariadenia
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Úložisko Dropbox1
Grafika
Integrovaná Intel® HD Graphics 620
Zvuk
Bang & Olufsen; Duálne reproduktory
Obrazovka
Displej IPS eDP BrightView s uhlopriečkou 33,8 cm (13,3"), podsvietením WLED, sklom
od okraja po okraj a rozlíšením QHD+ (3200 x 1800)
Napájanie
Sieťový adaptér AC 45 W
Typ batérie
3-článková lítiovo-iónová batéria, 57,8 Wh
Podporuje rýchle nabitie batérie: 90 % za 90 minút
Dlhá výdrž batérie
Odhadovaná výdrž batérie až 12 hodín3
_

Konektivita

Bezdrôtové pripojenie
Kombinované pripojenie Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® a Bluetooth® 4.2 (kompatibilné s
normou Miracast)
Porty
1 port HDMI
1 kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón
2 porty USB 3.1 Gen 1 (1 port HP Sleep and Charge)
1 port USB 3.1 Type-C™ Gen 1
1x čítačka pamäťových kariet microSD
Webová kamera
Kamera HP TrueVision HD s duálnym digitálnym mikrofónom

Dizajn

Farba produktu
Strieborná farba, hliník
_

Softvér

Aplikácie HP
HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart
Softvér
CyberLink PowerDirector; 1-mesačná skúšobná verzia pre nových zákazníkov služieb
Microsoft® Office 365
Služby a podpora
Antivírusový softvér McAfee LiveSafe™ 2
_

Ďalšie informácie

Katalógové číslo
P/N: Z3F56EA #BCM
Kód UPC/EAN: 190781166641
Zhoda s normami energetickej efektívnosti
s certifikátom ENERGY STAR® 5.0; S registráciou EPEAT® Silver
Hmotnosť
1,3 kg
Rozmery
32,6 x 22,6 x 1,39 cm
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.
Klávesnica
Podsvietená klávesnica štandardnej veľkosti s klávesmi v štýle island
Plôška HP Imagepad s podporou viacprstových gest
Správa zabezpečenia
Otvor pre bezpečnostný zámok Kensington Mini; Podpora modulu Trusted Platform
Module (TPM)

Kompatibilné príslušenstvo*

Služby v rámci záruky*

* Nie je súčasťou dodávky.
HP 13.3
Black/Blue
Neoprene Sleeve
V5C25AA

Modrá
stereofónna
náhlavná súprava
HP 2800
W1Y20AA

HP Z3700 Silver
Wireless Mouse
X7Q44AA

3 roky, vyzdvihnutie a
vrátenie
UM946E

1 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.

© Copyright 2016 HP 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 nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechané informácie v
tomto dokumente. 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. 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.
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