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Posuňte své limity na novou úroveň
Každý úspěch je vykoupen tvrdou prací a odhodláním, a proto potřebujete zařízení s nekompromisním výkonem.
Seznamte se s nejnovějším notebookem ENVY – počítačem, který vám pomůže zdolat ty nejambicióznější výzvy.

Další úroveň zábavy

Nová dimenze zábavy začíná
pohlcujícím prožitkem jako v kině.
Ponořte se do vynikajícího obrazu s
rozlišením FHD nebo 4K1 u vybraných
modelů, zvuku z dílny Bang & Olufsen
a technologie HP Audio Boost.

Stvořeno pro výkon

S až 16 GB paměti RAM, nejnovějšími
procesory Intel® Core™ i a úložištěm
až 512 GB PCIe u vybraných modelů
můžete bez omezení procházet svou
knihovnu zábavy a všechny potřebné
dokumenty rychlostí blesku.

Celodenní mobilita

Jestliže váš den nikdy nekončí,
potřebujete zařízení připravené na
každou další výzvu. S lehkým,
tenkým, celokovovým tělem a baterií
s celodenní výdrží2 vám tento
notebook bude skvělým parťákem v
každé situaci.

4K zobrazení vyžaduje obsah ve vysokém rozlišení (4K). 2 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 http://www.bapco.com.
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Windows 10
Dělejte skvělé věci s dobře známým prostředím systému Windows – a ještě
lépe.4
_

Procesory Intel® Core™ 7. generace
Vysoký výkon snadno udrží krok s vašimi požadavky na zpracovávání více
úloh najednou. Navíc nabízí nové způsoby ovládání počítače a možnosti
přehrávání videa v rozlišení 4K.
_

Možnosti paměti DDR4 RAM
DDR4 je budoucností paměti RAM, neboť pracuje mnohem účinněji a
spolehlivěji při vysokorychlostních operacích. S větší šířkou pásma zvládá
vše od zpracovávání více úloh najednou až po hraní her mnohem rychleji.5
_
_
_

Elegantní design
Tento tenký a lehký počítač můžete snadno přenášet z jedné místnosti do
druhé a cestovat s ním. Vezměte si jej kamkoli a dopřejte si ostrý obraz.
Nízká kapacita baterie? Žádný problém.
Je-li pro vás každý okamžik drahocenný, technologie HP Fast Charge vás
udrží při životě a dokáže nabít baterii počítače na 50 % kapacity za přibližně
30 minut. Připojte své vybité zařízení a bleskově nabijte jeho baterii.18
Mimořádně bohatý zvukový prožitek
Špičkový zvuk Bang & Olufsen obohatí zábavu o živý, procítěný zvuk.
Probuďte své smysly s perfektním počítačovým zvukem, na jehož ladění se
podíleli zvukoví experti z Bang & Olufsen.
_

Zřetelný zvuk. Velká hlasitost.
Technologie HP Audio Boost s inteligentním zesilováním zvyšuje zvukový
prožitek a produkuje hlasitý, čistý a dynamický zvuk.
_

Zachyťte všechny osoby v místnosti
Široké zorné pole 88° této kamery HP Wide Vision HD se snímačem BSI
umožňuje pořádat video konference s celou rodinou nebo se všemi v
zasedací místnosti s křišťálově čistým obrazem.
_

USB-C™ – nejuniverzálnější připojení
Napájejte své zařízení, přenášejte data rychlostí až 10 Gbps nebo připojte
externí monitor – to vše pomocí jednoho oboustranného portu USB-C. S
takto využitelným portem bude vaše zařízení všestrannější než kdy dříve.

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. Viz http://windows.microsoft.com/cs-CZ.
5 V případě diskových jednotek SSD: 1 GB = 1 miliarda bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 35 GB místa na pevném disku je rezervováno pro software na obnovu systému.
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Specifikace
Výkon

Operační systém
Windows 10 Home 64
Procesor
Intel® Core™ i7-7560U (základní frekvence 2,4 GHz, max. 3,8 GHz s technologií Intel®
Turbo Boost, 4 MB mezipaměti, 2 jádra)6,7
Rodina procesorů: Procesor Intel® Core™ i7 7. generace
Paměť
Paměť 16 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 8 GB)
Rychlost přenosu dat až 2 133 MT/s
Ukládání informací
Disk SATA 1 TB 5 400 ot./min
Disková jednotka SSD 256 GB PCIe® NVMe™ M.2
Dropbox1
Grafická karta
Integrováno Grafická karta Intel® Iris™ Plus 640
Zvuk
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Dva reproduktory
Monitor
39,6cm (15,6") displej IPS s rozlišením 4K (3 840 x 2 160), podsvícením WLED a
antireflexní úpravou
Napájení
Napájecí adaptér 45 W stř.
Typ baterie
3článková lithium-iontová (52 Wh)
Podporuje rychlé nabíjení baterie: 90 % za 95 minut5
Plánovaná životnost baterie
Odhadovaná výdrž baterie až 9 hodin3
_

Možnosti připojení

Možnosti bezdrátového připojení
Kombinovaná karta Intel® 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® a Bluetooth® 4.2 (Kompatibilní
se standardem Miracast)
Porty
1 port HDMI; 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; 3 porty USB 3.1 Gen 1 (1
port HP Sleep and Charge); 1 port USB 3.1 Type-C™ Gen 1
Víceformátová čtečka multimediálních karet SD
Web kamera
HD kamera HP Wide Vision s integrovanou dvojicí digitálních mikrofonů

Design

Barva produktu
Stříbrná Natural silver
_

Software

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

Další informace

Číslo dílu
P/N: 2EQ15EA #BCM
Kód UPC/EAN: 191628990757
Kompatibilita s požadavky na energetickou efektivnost
Certifikace ENERGY STAR®; Registrace EPEAT® Silver
Hmotnost
1,93 kg
Balení: 3,51 kg
Rozměry
38 x 25,5 x 1,79 cm
Balení: 52 x 30,5 x 6,9 cm
Záruka
Roční omezená záruka na díly a práci; Záruku na produkt můžete rozšířit až na 3 roky;
Podrobnější informace vám poskytne váš prodejce produktů HP.
Klávesnice
Ostrůvková klávesnice plné velikosti s podsvícením
HP Imagepad s podporou vícedotykových gest
Správa zabezpečení
Slot pro zámek Kensington MicroSaver®; Podpora modulu TPM (Trusted Platform
Module)
Snímače
Akcelerometr

Kompatibilní doplňky*

Záruční služby*

* Není součástí balení.
Bezdrátová myš
HP Z5000
E5C13AA

Brašna HP
Signature Slim
Topload 39,62 cm
(15,6")
L6V68AA

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

Tříletá záruka
s možností vrácení
produktu
UM931E

1 25 GB volného online úložiště po dobu 12 měsíců 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 95 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 Envy. 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/.
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existovat další požadavky pro aktualizace. Podrobnosti naleznete na stránce http://windows.microsoft.com/cs-CZ.
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