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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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Windows 10
Robte úžasné veci bez starostí v známom prostredí systému Windows – len
efektívnejšie.4
_

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.
_

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.
_
_
_

Elegantný dizajn
Tento tenký a ľahký počítač môžete jednoducho prenášať z miestnosti do
miestnosti alebo si ho vziať na cesty. Kamkoľvek ho vezmete, bude pôsobiť
šikovne.
Slabá batéria? Žiadny problém.
Keď záleží na každej minúte, technológia HP Fast Charge vám umožní nabiť
batériu na 50 % približne za 30 minút. Stačí pripojiť vypnuté zariadenie a
batéria sa bleskurýchle nabije.18
Výnimočne bohatý zvukový zážitok
Špičková technológia zvuku Bang & Olufsen obohacuje zábavu o zvuk,
ktorý budete cítiť. Prebuďte svoje zmysly dokonalým zvukom počítača,
ktorý bol špeciálne vyladený v spolupráci s odborníkmi na zvuk zo
spoločnosti Bang & Olufsen.
_

Dokonalý zvuk. Maximálna hlasitosť.
Technológia inteligentného zosilnenia zvuku HP Audio Boost prináša
hlasný, čistý a dynamický zvuk, výsledkom čoho sú krajšie zážitky pri jeho
počúvaní.
_

Zachytí každého v miestnosti
Kamera HP Wide Vision HD so širokým zorným poľom 88 stupňov a
pokročilým snímačom BSI vám umožňuje chatovať cez video s celou
rodinou alebo so všetkými v zasadacej miestnosti a vychutnávať si pri tom
obraz s krištáľovo čistými detailmi.
_

USB-C™ – najflexibilnejšie pripojenie
Nabíjajte zariadenie, prenášajte údaje rýchlosťou až 10 Gb/s alebo pripojte
externý displej pomocou jediného obojstranného portu USB-C. Keď toho
jediný port dokáže tak veľa, vaše zariadenie môže byť flexibilnejšie než
kedykoľvek predtým.

Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách 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 stránku http://www.microsoft.com.
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Špecifikácie
Výkon

Operačný systém
Windows 10 Home 64
Procesor
Intel® Core™ i5-7260U (základná frekvencia 2,2 GHz, až 3,4 GHz s technológiou Intel®
Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 4 MB, 2 jadrá)6,7
Skupina procesora: Procesor Intel® Core™ i5 7. generácie
Pamäť
8 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 4 GB)
Rýchlosť prenosu údajov až 2 133 MT/s
Ukladacie zariadenia
1 TB 5400 ot./min. SATA
Pamäť 128 GB M.2 SSD
Úložisko Dropbox1
Grafika
Integrovaná Intel® Iris™ Plus Graphics 640
Zvuk
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Duálne reproduktory
Obrazovka
Antireflexný displej IPS s uhlopriečkou 39,6 cm (15,6"), podsvietením WLED a
rozlíšením 4k (3840 x 2160)
Napájanie
Sieťový adaptér AC 45 W
Typ batérie
3-článková lítiovo-iónová batéria 52 Wh
Podporuje rýchle nabitie batérie: 90 % za 95 minút5
Dlhá výdrž batérie
Odhadovaná výdrž batérie až 9 hodín3
_

Konektivita

Bezdrôtové pripojenie
Kombinovaný modul Intel® 802.11b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi® a Bluetooth® 4.2
(Kompatibilný s technológiou Miracast)
Porty
1 HDMI; 1 kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón; 3 USB 3.1 Gen 1 (1 HP Sleep and
Charge) ; 1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1
1x multiformátová čítačka digitálnych mediálnych kariet SD
Webová kamera
Kamera HP Wide Vision HD s integrovaným duálnym digitálnym mikrofónom

Dizajn

Farba produktu
Prírodná strieborná
_

Softvér

Aplikácie HP
HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart
Softvér
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: 2EQ13EA #BCM
Kód UPC/EAN: 191628990733
Zhoda s normami energetickej efektívnosti
s certifikátom ENERGY STAR® 5.0; S registráciou EPEAT® Silver
Hmotnosť
1,93 kg
Balené: 3,51 kg
Rozmery
38 x 25,5 x 1,79 cm
Balené: 52 x 30,5 x 6,9 cm
Záruka
2 year limited parts, labour, and pickup and return service; 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 na zámok Kensington MicroSaver®; Podpora modulu Trusted Platform Module
(TPM)
Senzory
Akcelerometer

Kompatibilné príslušenstvo*

Služby v rámci záruky*

* Nie je súčasťou dodávky.
Bezdrôtová myš
HP Z5000
E5C13AA

HP 15.6 Signature
Slim Topload Case
L6V68AA

HP 15.6
Black/Red
Neoprene Sleeve
V5C30AA

3-year pickup and
return
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.5
Keď je systém vypnutý (pomocou príkazu Vypnúť), nabije batériu až na 90% v priebehu 95 minút. Odporúča sa používať s adaptérom HP, ktorý bol dodaný s notebookom, nie s nabíjačkou batérie s menšou kapacitou. Po nabití batérie na 90% sa nabíjanie spomalí na normálnu rýchlosť. V

dôsledku tolerancie systému sa čas nabíjania môže líšiť o +/-10 %. K dispozícii na vybraných modeloch počítačov HP Envy. Úplný zoznam funkcií produktu nájdete na stránke http://store.hp.com.6 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu niektorých 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 konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti. Intel,
Pentium, Intel Core, Celeron, logo Intel a logo Intel Inside sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation v USA a ďalších krajinách.7 Výkon technológie Intel® Turbo Boost sa líši v závislosti od hardvéru, softvéru a celkovej konfigurácie systému. Ďalšie informácie nájdete na stránke
http://www.intel.com/technology/turboboost.
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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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