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Přehled
Více možností odkudkoli. Po celý den.
Zůstaň ve spojení se světem díky baterii s dlouhou výdrží a
kompaktnímu přenosnému designu s tenkým rámečkem. Díky
15" notebooku HP, který kombinuje spolehlivý výkon a
enormní displej, dosáhneš maximální produktivity a zábavy, ať
jsi kdekoli. Streamování, procházení internetem a bleskové
dokončení úloh nebylo nikdy snazší.
Užívej si skvělou produktivitu a zábavu odkudkoli díky baterii s
dlouhou výdrží a displeji s tenkým rámečkem.

Doporučená maloobchodní cena
488 50 €

Spolehlivý výkon každý den

Ať jste kdekoli. Prohlížejte více obsahu.

Poraď si i s těmi nejnáročnějšími dny díky výkonnému
procesoru Intel®. Ukládej své oblíbené fotky, videa a
dokumenty ve velkém díky bohatým úložným
možnostem.

Displej s 6,5mm tenkým rámečkem disponuje větší
obrazovou plochou. Tenký a lehký design usnadňuje
přenášení počítače.

Nečekaný výkon a produktivita. Po celý den.
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.

Dechberoucí zážitky, ať jsi kdekoli

Wi-Fi 5 (1x1) a Bluetooth® 4.2

Procesory Intel® Core™ 11. generace přináší dokonalou (802.11a/b/g/n/ac)
kombinaci funkcí, se kterými tě nic nezastaví. Zvládni
připojíte k
rychle každou výzvu díky vysokému výkonu, okamžité S technologií bezdrátového připojení se snadno
4
příslušenstvím
přes
Wi-Fi
nebo
Bluetooth®.
2
odezvě a nejlepšímu připojení ve své třídě.

Windows 10
Dodává se se systémem Windows 10. BEZPLATNÝ
upgrade na systém Windows 11 (pokud je k dispozici, viz
dále). 1

Podpora MU-MIMO

Úložiště SSD PCIe

Díky až 512GB bleskovému úložišti PCIe SSD spustíš
Pokud máte doma několik zařízení MU-MIMO, podpora systém během několika sekund.
MU-MIMO funguje v kombinaci se směrovačem MU-MIMO,
aby se maximalizoval síťový provoz a mohli jste si dopřát
plynulejší přehrávání online obsahu.

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. 3

Technické údaje
Operační systém
Windows 10 Home 38 1
Řada procesorů
Procesor Intel® Core™ i3 11. generace
Procesor
Intel® Core™ i3-1125G4 (max. 3,7 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 8 MB mezipaměti L3, 4 jádra, 8
vláken) 6,7 1
Čipová sada
Integrovaný systém SoC Intel®
Paměť
8GB paměť DDR4-3200 MHz RAM (1x 8 GB)
Rozvržení paměti (sloty a velikost)
1x 8 GB
Interní paměť
Disková jednotka SSD 512 GB PCIe® NVMe™ M.2
Cloudová služba
25GB úložiště Dropbox po dobu 12 měsíců
Optická jednotka
Optická jednotka není součástí dodávky
Displej
39,6cm (15,6") displej s rozlišením FHD (1 920 x 1 080), tenkým rámečkem, antireflexní úpravou, 250 nity a
45% NTSC
Velikost displeje (úhlopříčka)
39,6 cm (15,6")
Grafika
Integrováno
Grafika (integrovaná)
Grafika Intel® UHD
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
Rozšiřující sloty
Víceformátová čtečka multimediálních karet SD
Kamera
Kamera HP True Vision 720p HD s dvěma integrovanými digitálními mikrofony
Audio
Duální reproduktory
Ukazovací zařízení
HP Imagepad s podporou vícedotykových gest; Podpora přesného touchpadu
Klávesnice
Temně černá plnohodnotná klávesnice s numerickými klávesami
Bezdrátové připojení
Realtek RTL8821CE-M 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® a Bluetooth® 4.2 14 1
Typ napájení
45W napájecí adaptér Smart AC
Typ baterie
3článková lithium-iontová (41 Wh)
Ekoznačky
Registrace EPEAT®
Certifikace Energy star
Certifikace ENERGY STAR®
Design produktu
Povrch se síťovanou texturou
Barva produktu
Tabulově šedá
Minimální rozměry (Š x H x V)
35,85 x 24,2 x 1,79 cm
(Rozměry jsou závislé na konfiguraci.)

3
Hmotnost
1,69 kg
Číslo UPC
196068034849
Rozměry balení (Š x H x V)
30,5 x 52 x 6,9 cm
Hmotnost balení
2,2 kg
Software součástí dodávky
McAfee LiveSafe™
Předinstalovaný software
ExpressVPN (bezplatná 30denní zkušební verze)
Záruka
2letá (2/2/0) omezená záruka zahrnuje 2letou záruku na díly a práci. Bez oprav u zákazníka. Smluvní
podmínky se mohou v jednotlivých zemích lišit. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.
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Přehled

1 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 http://www.microsoft.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 Intelnemusejí představovat úroveň výkonu.
3 Skutečná propustnost se může lišit. USB Type-C® a USB-C® jsou ochranné známky společnosti USB Implementers Forum.
4 Vyžaduje se 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 budou konečné specifikace lišit od navrhovaných, může být ovlivněna schopnost
notebooku komunikovat s ostatními zařízeními s rozhraním WLAN 802.11ac. Bluetooth® je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost HP
Inc. užívá na základě licence. Vyžaduje se 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.
Technické údaje

6 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 u modelů, značek nebo názvů produktů Intelnemusí odpovídat výkonu.
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/.
14 Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a internetové 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.
38 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 se
aktualizuje a spouští automaticky. Vyžaduje vysokorychlostní internet a účet Microsoft. Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou
existovat další požadavky pro aktualizace. Viz http://www.windows.com
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HP Computing with the Environment in Mind (Channel Partner version)
Why Consumer Notebooks from HP
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