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Lehký a výkonný prémiový notebook
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.

1 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).
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Funkce

Procesor Intel® Core™ i 8. generace
Zvyšte výkon s rychlou odezvou systému a svižným načítáním dat pro
perfektní práci s počítačem. S podporou strhujícího rozlišení až 4K můžete
streamovat prémiový obsah nebo dokonce vytvářet svůj vlastní.
Grafická karta Intel® HD
Impozantní grafický výkon podpoří všechny zpracovávané operace. Ať
sledujete video nebo jen procházíte webové stránky, grafická karta Intel® HD
hladce a ostře vykreslí veškerý zobrazovaný obsah.
Úložiště SSD PCIe
Flash úložiště na bázi PCIe® s kapacitou 256 GB je až 17krát rychlejší než
klasický notebookový pevný disk s 5 400 ot./min.
Podpora dvou monitorů 4K
Systém je vybaven veškerými porty potřebnými pro vytvoření pohlcující
sestavy dvou displejů s rozlišením 4K, takže zábava či práce může začít hned
po připojení dvojice externích monitorů s rozlišením 4K.
Mimořádně bohatý zvukový prožitek
Díky čtveřici reproduktorů HP, technologii HP Audio Boost a zvuku, který ladili
profesionálové z Bang & Olufsen, můžete procítěně vnímat zvuk, se kterým
obživne každá zábava. Probuďte své smysly s dokonalým zvukem na
počítači.

Klávesnice se zvýšeným designem
Lehce vyvýšená klávesnice umožňuje pohodlné psaní a současně podporuje
cirkulaci vzduchu, aby se počítač nadměrně nezahříval.
Port USB-C™
Napájejte své zařízení, přenášejte data rychlostí až 5 Gbps nebo připojte
externí monitor – to vše pomocí jediného portu USB-C™. A je oboustranný,
takže se nemusíte strachovat, že jej zapojíte opačně.
HP Fast Charge
Když vašemu notebooku dochází energie, nikdo nemá čas čekat několik
hodin, než se nabije. Nabíjejte své zařízení s vybitou baterií z 0 na 90 %
kapacity za cca 90 minut.
Kamera HP Wide Vision HD
S 88° širokoúhlým zorným polem můžete videochatovat s celou rodinou
nebo skupinou přátel v křišťálově čistých detailech.
Mikrofon s duálním polem
Dvojice mikrofonů a software pro pokročilou redukci šumu vám vždy zajistí
křišťálově čistý zvuk při videochatování nebo záznamu zvuku.
Podsvícená klávesnice od okraje k okraji
Můžete pracovat nebo se bavit i ve slabě osvětlených místnostech či během
nočních letů. S podsvícenou klávesnicí v plné velikosti sahající od okraje k
okraji můžete pohodlně psát v různých prostředích.

6 Zobrazení v plném rozlišení 4K vyžaduje obsah s rozlišením 4K. Rychlost načítání systému a odezvy závisí na konfiguraci produktu.
7 Na základě interního testování společnosti HP s využitím srovnávacího softwaru CrystalDiskMark. Výkon je sekvenčně rychlejší (pouze čtení) ve srovnání s klasickým pevným diskem 5 400 ot./min (HDD)
20 Zobrazení v plném rozlišení 4K vyžaduje obsah 4K.
21 Přenosová rychlost se může lišit. Všechny technické specifikace představují typické parametry, které společnosti HP poskytli výrobci komponentů; skutečný výkon zařízení se může lišit.

22 USB Type-C™ a USB-C™ jsou ochranné známky společnosti USB Implementers Forum.
23 Dobije baterii na kapacitu až 90 % za 90 minut, když je systém vypnutý (pomocí příkazu k vypnutí). Doporučuje se používat adaptér HP dodávaný s notebookem, nedoporučuje se používat 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.
24 Funkce mohou vyžadovat software nebo další aplikace od jiných výrobců, aby fungovaly popisovaným způsobem.
25 Je vyžadováno připojení k internetu (není součástí dodávky).
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Specifikace
Výkon

Design

Operační systém

Barva produktu

Windows 10 Home 64

Hedvábně zlatá
Hliníkový kryt povrch

Procesor
Intel® Core™ i5-8250U (základní frekvence 1,6 GHz, max. 3,4 GHz s technologií Intel® Turbo
Boost, 6 MB mezipaměti, 4 jádra)
Rodina procesorů: Procesor Intel® Core™ i5 8. generace

Software

Paměť

HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart

Paměť 8 GB LPDDR3-1866 SDRAM (integrovaná)
Rychlost přenosu dat až 1 866 MT/s.

Software

Ukládání informací

Servis a podpora

Disková jednotka SSD 256 GB PCIe® NVMe™ M.2
Dropbox1

Grafická karta
Integrováno: Grafická karta Intel® UHD 620;

Zvuk
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Čtyři reproduktory

Aplikace HP
1měsíční zkušební verze pro nové zákazníky Microsoft Office 365
McAfee LiveSafe™ 2

Další informace
Číslo dílu
P/N: 2PN36EA #BCM
Kód UPC/EAN: 192545056977

Monitor

Kompatibilita s požadavky na energetickou efektivnost

33,8cm (13,3") displej IPS BrightView s rozlišením FHD (1 920 x 1 080), minimálními okraji a
podsvícením WLED

Hmotnost

Napájení
Napájecí adaptér 45 W stř.;

Typ baterie
6článková Li-ion (53,6 Wh);
Podporuje rychlé nabíjení baterie: cca 90 % za 90 minut 5

Plánovaná životnost baterie
Odhadovaná výdrž baterie až 14 hodin3

Maximální životnost baterie při přehrávání videa
Až 12 hodin a 30 minut3

Možnosti připojení

Certifikace ENERGY STAR®; Registrace EPEAT® Silver
1,23 kg; Balení:

Rozměry
30,54 x 21,56 x 1,39 cm; Balení:

Záruka
Dvouletá omezená záruka na díly a odeslání do servisu ; Záruku na produkt můžete rozšířit až
na 3 roky; Podrobnější informace vám poskytne váš prodejce produktů HP.

Dodané příslušenství
Klávesnice
Ostrůvková klávesnice plné velikosti s podsvícením
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
HD kamera HP Wide Vision s integrovanou dvojicí digitálních mikrofonů

Záruční služby*
Tříletá záruka s možností
vrácení produktu
UM933E
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/.
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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.
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