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I přes svou lehkost může být výkonný
Kdo říká, že tenký a lehký notebook musí mít nějaká omezení? Nejnovější notebook ENVY, který je pozoruhodně
elegantní, ale přesto mimořádně výkonný, nabízí inspirativní přenositelnost. Je tenký, tvarovaný a vybavený
nejnovějším hardwarem, takže zvládne skoro všechno, co potřebujete – a co si jen dokážete představit.

Impozantní výdrž. Neuvěřitelná
rychlost.

Životnost baterie až 14hodin1,
bleskově rychlá jednotka PCIe SSD a
nejnovější procesor Intel® Core™ i 2
vytvářejí společně nespoutaný výkon,
který si poradí i s těmi
nejnáročnějšími úkoly.

Tenký. Lehký. Osvobozující.

Tento lehký tahoun se základní
hmotností 1,23 kg byl navržen pro
maximální mobilitu. Lesklé prvky a
prakticky bezokrajový displej
podtrhují čistý a úžasně tenký
celokovový design.

Povzbuďte své smysly

Ultra jasný displej FHD IPS3 a
kvadrofonické reproduktory HP se
skvělými basy a profesionálním
zvukem od Bang & Olufsen posunují
vaši zábavu na zcela novou úroveň.

Životnost baterie se systémem Windows 10/MM14 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. 2 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých
softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Výkon a taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním zatížení aplikací a konfiguraci hardwaru a softwaru.
Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusejí odpovídat výkonu. 3 K zobrazení obrazu FHD je třeba obsah ve vysokém rozlišení (FHD). 5 Zobrazení v plném rozlišení UHD vyžaduje obsah UHD.
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Specifikace
Výkon

Operační systém
Windows 10 Home 64
Procesor
Intel® Core™ i5-7200U (základní frekvence 2,5 GHz, max. 3,1 GHz s technologií Intel®
Turbo Boost, 3 MB mezipaměti, 2 jádra)6,7
Rodina procesorů: Procesor Intel® Core™ i5 7. generace
Paměť
Paměť 8 GB LPDDR3-1866 SDRAM (integrovaná)
Ukládání informací
Disková jednotka SSD 512 GB PCIe® NVMe™ M.2
Dropbox1
Grafická karta
Integrováno Grafická karta Intel® HD 620
Zvuk
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Čtyři reproduktory
Monitor
33,8cm (13,3") displej IPS BrightView s rozlišením FHD (1 920 x 1 080), minimálními
okraji, podsvícením WLED a bezokrajovým skleněným panelem
Napájení
Napájecí adaptér 45 W stř.
Typ baterie
6článková Li-ion (53,6 Wh)
Podporuje rychlé nabíjení baterie: cca 90 % za 90 minut5
Plánovaná životnost baterie
Odhadovaná výdrž baterie až 14 hodin3
Maximální životnost baterie při přehrávání videa
Až 12 hodin a 30 minut3
_

Možnosti připojení

Design

Barva produktu
Stříbrná Natural silver; Hliníkový kryt povrch
_

Software

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

Další informace

Číslo dílu
P/N: 1VB12EA #BCM
Kód UPC/EAN: 191628332601
Kompatibilita s požadavky na energetickou efektivnost
Certifikace ENERGY STAR®; Registrace EPEAT® Silver
Hmotnost
1,32 kg
Rozměry
30,54 x 21,56 x 1,39 cm
Záruka
Dvouletá omezená záruka na díly a práci, služba vyzvednutí a vrácení; Záruku na
produkt můžete rozšířit až na 3 roky; Podrobnější informace vám poskytne váš
prodejce produktů HP.
Klávesnice
Podsvícená ostrůvková klávesnice v plné velikosti s numerickou klávesnicí
HP Imagepad s podporou více dotykových gest

Možnosti bezdrátového připojení
Kombinovaná karta Intel® 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® a Bluetooth® 4.2 (Kompatibilní
se standardem Miracast)
Porty
2 porty USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (přenosová rychlost až 5 GB/s, napájení, DP1.2, HP
Sleep and Charge); 2 porty USB 3.1 Gen 1 (1 port HP Sleep and Charge); 1
kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu
1 čtečka mediálních karet microSD
Web kamera
Kamera HP Wide Vision HD se dvěma digitálními mikrofony

Kompatibilní doplňky*

Záruční služby*

* Není součástí balení.
Po 3 roky možnost
vyzvednutí a
vrácení
UM946E

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.5 Dobije baterii na kapacitu až 90 % za 90 minut, když je systém vypnutý (pomocí příkazu k vypnutí). Doporučeno pro použití s adaptérem HP dodávaným s notebookem, nedoporučuje se pro nabíječku baterií s menší kapacitou. Jakmile je baterie nabita na
90 % své kapacity, rychlost nabíjení se vrátí do normálu. Doba nabíjení se může lišit o +/-10 % vzhledem k odchylkám mezi systémy. K dispozici u vybraných modelů HP Spectre, HP Envy, HP Omen a HP Pavilion. Úplný seznam specifikací produktu naleznete na stránce http://store.hp.com.6
Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Výkon a taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním zatížení aplikacemi a konfiguraci hardwaru a
softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusejí odpovídat výkonu. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, logo Intel a logo Intel Inside jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích.7 Výkon funkce Intel® Turbo Boost se liší v závislosti na hardwaru,
softwaru a celkové konfiguraci systému. Více informací naleznete na stránce http://www.intel.com/technology/turboboost/.

© Copyright 2017 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. 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. 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.
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