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Vstupte do světa dotykového ovládání.

Zvládněte svou práci se všemi
potřebnými funkcemi na tomto
spolehlivém notebooku s
dotykovou obrazovkou. Má
úžasnou kapacitní dotykovou
obrazovku s HD rozlišením
optimalizovanou pro systém
Windows 8.1 a je vybaven funkcemi
zabezpečení na ochranu vašich dat.
Buďte v obraze s HP.
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Společnost HP doporučuje systém Windows.
Živé zobrazení v rozlišení HD.
Prezentujte svou práci ve vysokém rozlišení na HD displeji s LED podsvícením a zvládněte více
úkolů díky různým možnostem vstupních připojení.2
Kapacitní dotyková obrazovka.
Zlepšete ovládání systému Windows díky pokročilé kapacitní technologii dotykové obrazovky
optimalizované pro Windows 8.1. Jednoduše se dotkněte způsobu, který zdokonalí vaši práci s
počítačem.1
Ukládejte více.
S dodatečným úložným prostorem s kapacitou až 1 TB můžete uložit více hudby, videí a
fotografií.3
HP Connected Music.
Aplikace HP Connected Music nabízí přístup k různým zdrojům hudby z jednoho místa.
Poslouchejte rozhlasové stanice a vysílání z celého světa pomocí služby TuneIn Radio a
integrujte svou hudební knihovnu a přední hudební služby do jedné jedinečné aplikace. 4

Některé funkce systémů Windows 8.1 mohou vyžadovat speciální hardware, ovladače a/nebo software, a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 8.1. Viz http://windows.microsoft.com/cs-CZ 2 K zobrazení
obrazu HD je třeba obsah ve vysokém rozlišení (HD). 3 Dostupnost funkcí se liší podle země a operačního systému. Podpora operačních systémů Android a Windows 8.1. Synchronizace s aplikací Snapfish, k dispozici pro
operační systémy Android a iOS. Je vyžadováno stažení mobilní aplikace Snapfish od HP a členství Snapfish. Je vyžadováno připojení k internetu (není součástí dodávky). Objednání tisku prostřednictvím služby Snapfish s
vyzvednutím u vybraných prodejců je k dispozici pouze v Severní Americe. Volitelné prvky se prodávají samostatně nebo jako doplňky. 4 Dostupnost funkcí se liší podle země. Služby vysílání datových proudů mohou
vyžadovat předplatné. Nemusí být kompatibilní se všemi hudebními soubory. Není kompatibilní se skladbami DRM. Je vyžadováno připojení k internetu (není součástí dodávky). Volitelné prvky se prodávají samostatně
nebo jako doplňky.
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Společnost HP doporučuje systém Windows.

Operační systém

Windows 8.1 64

Procesor

Procesor Intel® Core™ i5-4210U s grafickou kartou Intel HD 4400 (1,7 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra)
Rodina procesorů: Procesor Intel® Core™ i5

Paměť

Paměť SDRAM 8 GB 1 600 MHz DDR3L (1 x 8 GB)

Ukládání informací

Disk SATA 1 TB 5 400 ot./min
Zapisovací jednotka SuperMulti DVD

Web kamera

Webová kamera HP TrueVision HD (čelní) s integrovaným digitálním mikrofonem

Komunikace

Integrované rozhraní 10/100 BASE-T Ethernet LAN; 802.11b/g/n (1x1)

Snadné použití

Slot pro zámek Kensington MicroSaver; Heslo po zapnutí; Možnost použití zámků jiných výrobců

Monitor

39,6cm (15,6") dotykový displej s rozlišením HD (1 366 x 768) a podsvícením WLED

Video

Grafická karta NVIDIA GeForce 820M (2 GB vyhrazené paměti DDR3)

Zvuk

Duální reproduktory

Klávesnice

Ostrůvková, plná velikost, numerické klávesy; TouchPad s podporou více dotykových gest

Porty

1 port HDMI; 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; 2 USB 2.0; 1 USB 3.0; 1 RJ-45
Víceformátová čtečka multimediálních karet SD

Funkce

Dotykový displej

Typ baterie

4článková lithium-iontová polymerová baterie (41 Wh); Uživatelsky vyměnitelná baterie

Napájení

Napájecí adaptér 65 W stř.

Barva produktu

Šedostříbrná; Příčný kartáčovaný design

Software

HP Connected Music; HP Connected Photo; HP SimplePass; HP ePrint; Windows Live Essentials; CyberLink PowerDVD; CyberLink YouCam DE;
Internet Explorer 11; 7-Zip; Box (25 GB volného úložiště)

Servis a podpora

Díky softwaru HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant) můžete počítač neustále udržovat v ideálním stavu.; McAfee LiveSafe™;
Registrace HP pro systém Windows 8; příručka Začínáme se systémem Windows 8; HP Utility Center; HP Recovery Manager (nástroj pro vytvoření
oddílu a disku USB/Flash pro obnovení)1

Další informace

P/N: K3C99EA #BCM
Kód UPC/EAN: 889296086833
Vyrobeno v Číně

Hmotnost

2,42 kg; Balení: 3,16 kg; Hmotnost je závislá na konfiguraci

Rozměry

37,8 x 25,9 x 2,56 cm; Balení: 51,7 x 7,6 x 31,1 cm; Rozměry jsou závislé na konfiguraci.

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

Certifikace ENERGY STAR®; Certifikace EPEAT® Silver

Záruka

Omezená záruka dva roky na součástky a práci, služba vyzvednutí a vrácení
Záruku na produkt můžete rozšířit až na 3 roky; Podrobnější informace vám poskytne váš prodejce produktů HP.

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.)
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Kompatibilní příslušenství a služby*
* Není součástí balení.

Modrá kabelová
myš HP X1200
Revolutionary
H6F00AA

Pouzdro HP
Value, horní
otvor, 40,9 cm
(16,1")
QB681AA

Po 3 roky
možnost
vyzvednutí a
vrácení
U1PS4E

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez
předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených
prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná
za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. Některé funkce systémů Windows 8 a Windows 8.1 mohou vyžadovat speciální
hardware, ovladače a/nebo software, a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 8 a Windows 8.1. Viz http://windows.microsoft.com/cs-CZ
Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
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