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Energie a výkon pro celý den

Zůstaňte ve spojení se světem díky baterii s dlouhou výdrží a tenkému designu s minimálním rámečkem. Díky 15"
notebooku HP, který kombinuje spolehlivý výkon a enormní displej, dosáhnete maximální produktivity a zábavy, ať jste
kdekoli. Streamování, procházení internetem a bleskové dokončení úloh nebylo nikdy snazší.

Větší obraz, menší hmotnost
Tenký, lehký a vhodný na cesty. Displej s 6,5mm
tenkým rámečkem umožňuje zobrazit více fotek,
videí a projektů.

Spolehlivá výkonnost
Poraďte si i s těmi nejnáročnějšími dny díky výkonu
spolehlivého procesoru. Ukládejte své oblíbené fotky,
videa a dokumenty ve velkém díky bohatým úložným
možnostem.

Delší výdrž, rychlejší nabíjení
Baterie s dlouhou výdrží a technologie HP Fast Charge
vám umožní pracovat, sledovat obsah a být ve
spojení po celý den. Integrovaný přesný touchpad s
podporou vícedotykových gest zrychluje procházení
obsahem a zvyšuje produktivitu.
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Funkce

Systém Windows 10 v režimu S
Vyzkoušejte doposud nejzabezpečenější systém Windows. Rychlé spouštění
systému, blesková odezva a zvýšená ochrana proti phishingu a škodlivému
softwaru zaručí bezproblémový chod aplikací.

Úložiště SSD PCIe
Díky až 128GB bleskovému úložišti PCIe SSD spustíš systém během několika
sekund.

Displej Full HD
Usaďte se a vychutnejte si křišťálově čistý obraz v živém podání 2 milionů
pixelů. Rozlišení 1 920 x 1 080 zobrazí všechen váš digitální obsah v novém
rozměru.

Antireflexní panel
Užívejte si sluníčko a svůj oblíbený obsah s panelem vybaveným
antireflexním filtrem. Neodrazivý panel s nízkou úrovní lesku zajistí lepší
zobrazení ve venkovním prostředí.

Grafika AMD Radeon™
Ať budete hrát hry, nebo sledovat filmy, můžete se spolehnout na vysoký
výkon a ničím nerušenou zábavu.

SuperSpeed USB Type-C® s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s
Zapoj externí úložiště pomocí portu SuperSpeed USB Type-C® s přenosovou
rychlostí signálu 5 Gb/s. Navíc je oboustranný, takže se nemusíš strachovat,
že ho zapojíš opačně.

SuperSpeed USB Type-C® s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s
Zapoj externí úložiště pomocí portu SuperSpeed USB Type-C® s přenosovou
rychlostí signálu 5 Gb/s. Navíc je oboustranný, takže se nemusíš strachovat,
že ho zapojíš opačně.

Čtečka karet SD a micro SD
Stačí vložit kartu SD nebo micro SD a zvýšit tak úložný prostor v zařízení pro
další filmy, fotografie a hudbu nebo procházet obsah uložený na kartě.

Wi-Fi 5 (1x1) a Bluetooth® 4.2
S technologií bezdrátového připojení se snadno připojíte k příslušenstvím
přes Wi-Fi nebo Bluetooth®.

Podpora MU-MIMO
Pokud máte doma několik zařízení MU-MIMO, podpora MU-MIMO funguje v
kombinaci se směrovačem MU-MIMO, aby se maximalizoval síťový provoz a
mohli jste si dopřát plynulejší přehrávání online obsahu.

Dva přední reproduktory
Zvyšte úložnou kapacitu pro svou oblíbenou hudbu, filmy nebo hry. Když
zvuk směřuje přímo na vás, nic nestojí v cestě mezi vámi a skvělou zábavou.

HP True Vision HD Camera
Videochatujte s velmi ostrým obrazem, i při nízkém osvětlení, a užijte si
každou konverzaci jako při osobním setkání.

Cloudové úložiště Dropbox
Ukládejte a synchronizujte svůj obsah online se službou Dropbox. Získejte
25GB úložiště na jeden rok pro přístup, správu a sdílení fotek, hudby a
souborů z libovolného místa s internetovým připojením.

Standardní klávesnice
Ostrůvková klávesnice standardní velikosti, která nabízí pohodlné psaní se
zdvihem kláves 1,5 mm, vám umožní produktivně pracovat na libovolném
místě.

McAfee® LiveSafe™
Chraň operační systém s bezplatným 30denním předplatným McAfee®
LiveSafe™.

Elegantní design
Tento tenký a lehký počítač můžete snadno přenášet z jedné místnosti do
druhé a cestovat s ním. Ať si počítač vezmete kamkoli, nikdy nebylo snadnější
pokračovat v práci nebo se nevázaně bavit.

Revoluční displej
Revoluční displej vám díky designu s tenkým rámečkem umožní zobrazit více
oblíbeného obsahu. Užívejte si podmanivé multimediální zážitky na
maximální ploše obrazu.

Mikrofon s duálním polem
Dvojice mikrofonů a software pro pokročilou redukci šumu vám vždy zajistí
křišťálově čistý zvuk při videochatování nebo záznamu zvuku.

HP Fast Charge
Když notebooku dochází energie, nikdo nemá čas na dlouhé nabíjení. Nabijte
vypnuté zařízení z 0 na 50 % své kapacity přibližně za 45 minut.
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Specifikace

Výkon
Operační systém
Windows 10 Home in S mode
Procesor
AMD 3020e (základní takt 1,2 GHz, max. zvýšený takt 2,6 GHz, 4 MB mezipaměti L3, 2
jádra)
Rodina procesorů: Procesor AMD 3000 Series
Čipová sada
Integrovaný systém SoC AMD
Paměť
Paměť 4 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 4 GB)
Paměťové sloty: 0:
Přenosová rychlost až 2 400 MT/s.
Ukládání informací
Disková jednotka SSD 128 GB PCIe® NVMe™ M.2
Optická jednotka není součástí dodávky
Dropbox
Grafická karta
Integrováno: Grafika AMD Radeon™;
Zvuk
Duální reproduktory
Monitor
39,6cm (15,6") displej s rozlišením FHD (1 920 x 1 080), tenkým rámečkem, antireflexní
úpravou, 220 nity a 45% NTSC
Poměr obrazovky k tělu
82.12%
Napájení
45W napájecí adaptér Smart AC;
Typ baterie
3článková lithium-iontová (41 Wh);
210 g;
Baterie a napájení
Až 7 hodin ;
Podporuje rychlé nabíjení baterie: cca 50 % za 45 minut
Maximální životnost baterie při přehrávání videa
Až 8 hodin a 30 minut

Možnosti připojení
Možnosti bezdrátového připojení
Kombinovaný adaptér Realtek RTL8821CE 802.11b/g/n/ac (1x1) a Bluetooth® 4.2
Podpora MU-MIMO; Kompatibilní s Miracast
Porty
1x SuperSpeed USB Type-C® s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s; 2x SuperSpeed USB Type-
A s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s; 1x HDMI 1.4b; 1x AC Smart Pin; 1x kombinovaný
konektor pro sluchátka/mikrofon
Víceformátová čtečka multimediálních karet SD
Web kamera
HP True Vision 720p HD camera with integrated dual array digital microphones

Design
Barva produktu
Sněhově bílá
Síťovaný vzor s texturou

Software
Aplikace HP
HP 3D DriveGuard; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Support Assistant
Software
ExpressVPN (bezplatná 30denní zkušební verze);
1měsíční zkušební verze pro nové zákazníky Microsoft 365
Servis a podpora
McAfee LiveSafe™ 

Další informace
Číslo dílu
P/N: 20F15EA #BCM
Kód UPC/EAN: 195122661991
Kompatibilita s požadavky na energetickou efektivnost
Certifikace ENERGY STAR®; Registrace EPEAT® Silver
Hmotnost
1,69 kg;
Balení: 2,21 kg
Poznámka k hmotnosti: Hmotnost je závislá na konfiguraci
Rozměry
35,85 x 24,2 x 1,79 cm;
Balení: 6,9 x 30,5 x 52 cm
Poznámka k rozměrům: Rozměry jsou závislé na konfiguraci.
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.
Klávesnice
Sněhově bílá plnohodnotná klávesnice s numerickými klávesami
HP Imagepad s podporou vícedotykových gest; Podpora přesného touchpadu
Správa zabezpečení
Čtečka otisků prstů není k dispozici
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Doporučené příslušenství
* Není součástí balení.

Bezdrátová klávesnice a
myš HP 300
3ML04AA

Batoh HP Value 15,6"
K0B39AA

Záruční služby*

Tříletá záruka s možností
vrácení produktu
U1PT0E

Poznámka pod čarou s klíčovými prodejními body

Poznámka pod čarou s uvedením funkce

 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 se aktualizuje automaticky. Tato funkce je vždy zapnutá. Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou
existovat další požadavky pro aktualizace. Viz stránka http://www.microsoft.com. Systém Windows 10 v režimu S funguje exkluzivně s aplikacemi z obchodu Microsoft Store v rámci systému Windows. Některá výchozí
nastavení, funkce a aplikace nelze změnit. Některá příslušenství a aplikace podporující systém Windows 10 nemusejí fungovat správně (včetně některých antivirů, nástrojů na tvorbu dokumentů PDF, ovladačů a
přístupových aplikací) a mohou ovlivňovat výkon i při přepnutí na konfiguraci Windows 10 Home (může být zpoplatněno). Zpětné přepnutí na systém Windows 10 v režimu S již není možné. Další informace naleznete na
stránce Windows.com/Windows10SFAQ.
 Skutečná propustnost se může lišit. USB Type-C® a USB-C® jsou ochranné známky společnosti USB Implementers Forum.
 Skutečná propustnost se může lišit. USB Type-C® a USB-C® jsou ochranné známky společnosti USB Implementers Forum.
 Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a internetové připojení. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená. Specifikace pro rozhraní WLAN 802.11ac jsou ve fázi návrhu a nejsou konečné. Pokud se

konečné specifikace budou lišit od navrhovaných, může být ovlivněna schopnost přenosného počítače komunikovat s ostatními zařízeními bezdrátové sítě WLAN 802.11ac. Bluetooth® je ochranná známka příslušného
vlastníka, kterou společnost HP Inc. užívá na základě licence. Je vyžadován bezdrátový přístupový bod a služby internetového připojení, které se prodávají samostatně. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových
bodů je omezená. Rozhraní Wi-Fi 5 (802.11ac) je zpětně kompatibilní s předchozími specifikacemi Wi-Fi 5.
 Funkce mohou vyžadovat software nebo další aplikace od jiných výrobců, aby fungovaly popisovaným způsobem.
 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).
 Je vyžadováno internetové připojení, které není součástí dodávky. Po uplynutí 30 dní je vyžadováno předplatné.
 Vyžaduje internetové připojení, které není součástí dodávky.
 Nabije baterii na kapacitu až 50 % za 45 minut, když je systém vypnutý (pomocí příkazu k vypnutí). Doporučujeme používat adaptér HP dodávaný s notebookem, nedoporučujeme používat nabíječku baterií s nižší

kapacitou. Jakmile je baterie nabita na 50 % své kapacity, rychlost nabíjení se vrátí do normálu. Doba nabíjení se může lišit o +/-10 % vzhledem k odchylkám mezi systémy. K dispozici u vybraných produktů HP. Úplný
seznam specifikací produktu naleznete na stránce http://store.hp.com.

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi

 Noví uživatelé služby Dropbox mají nárok na 25 GB bezplatného prostoru Dropbox po dobu 12 měsíců od data registrace. Veškeré podrobnosti a podmínky používání, včetně zásad zrušení služby naleznete na stránce
služby Dropbox https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Je vyžadováno internetové připojení, které není součástí dodávky.
 Včetně bezplatného 30denního předplatného služby McAfee LiveSafe. Vyžaduje internetové připojení, které není součástí dodávky. Po vypršení platnosti je vyžadováno předplatné.
 Životnost baterie se systémem Windows 10 MobileMark 18 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. Více informací naleznete na stránce https://bapco.com/products/mobilemark-2018/.
 Nabije baterii na kapacitu až 50 % za 45 minut, když je systém vypnutý (pomocí příkazu k vypnutí). Doporučujeme používat adaptér HP dodávaný s notebookem, nedoporučujeme používat nabíječku baterií s nižší

kapacitou. Jakmile je baterie nabita na 50 % své kapacity, rychlost nabíjení se vrátí do normálu. Doba nabíjení se může lišit o +/-10 % vzhledem k odchylkám mezi systémy. K dispozici u vybraných produktů HP. Úplný
seznam specifikací produktu naleznete na stránce http://store.hp.com.
 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Výhody plynoucí z používání této technologie nejsou zaručené pro všechny zákazníky nebo softwarové aplikace. Výkon a

taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním zatížení aplikací a na konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty produktů AMD nemusí odpovídat taktu procesoru.
 Výkon taktovací frekvence Max Boost se liší v závislosti na hardwaru, softwaru a celkové konfiguraci systému.
 Výdrž baterie byla testována společností HP při nepřetržitém přehrávání videa s rozlišením FHD 1080p (1 920 x 1 080), jasu 150 nitů, hlasitosti systému na 17 %, hlasitosti přehrávače na 100 %, přehrávání v režimu celé

obrazovky z místního úložiště, připojených sluchátkách a zapnutém bezdrátovém rozhraní bez navázaného připojení. Skutečná výdrž baterie se liší v závislosti na konfiguraci a maximální kapacita baterie vlivem
dlouhodobého používání přirozeně klesá.

 Všechny technické údaje týkající se výkonu představují obvyklé technické údaje poskytované výrobci součástí společnosti HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.
 Poměr aktivní i neaktivní plochy obrazu k aktivní ploše obrazu s rámečkem. Měřeno s víkem kolmo ke stolu.
 Vyžaduje aktivaci do 180 dní od aktivace systému Windows.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti 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 redakční chyby ani za opomenutí vyskytující
se v tomto dokumentu. Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM a Thunderbolt jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích dceřiných společností v USA
a dalších zemích. AMD, Ryzen, Athlon a Radeon jsou ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost HP Inc. užívá na základě
licence. NVIDIA a GeForce jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NVIDIA Corporation v USA a dalších zemích. USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky společnosti
USB Implementers Forum. DisplayPort™ a logo DisplayPort™ jsou ochranné známky ve vlastnictví asociace Video Electronics Standards Association (VESA®) v USA a dalších zemích. McAfee a McAfee LiveSafe jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti McAfee LLC v USA a dalších zemích. ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka americké agentury EPA. Všechny ostatní ochranné známky
jsou majetkem 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. Viz http://windows.microsoft.com/cs-CZ.
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