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Vzhled, který si zamilujete. Výkon, na který se můžete spolehnout.

Stylový stolní počítač, který kombinuje moderní design s osvědčenou technologií, od důvěryhodné a spolehlivé značky.
Na tento počítač se můžete maximálně spolehnout, ať už pracujete na nejnovějším projektu, sledujete videa nebo se
věnujete každodenním činnostem.

*Obrázek se může lišit od skutečného produktu

Zvládá celodenní zátěž každý den
Veškeré operace jsou díky výkonu spolehlivého
procesoru opravdu rychlé. Ukládejte své oblíbené
fotky, videa a dokumenty ve velkém díky bohatým
úložným možnostem.

Značka, na kterou se můžete spolehnout. Vydrží
navěky.
Sloužíme vám už 80 let. Značku HP využívají miliony
věrných zákazníků, protože klade velký důraz na
spolehlivou technologii. Naše počítače podstupují 230
samostatných testů , abychom zaručili, že obdržíte
výkonné a spolehlivé zařízení, které vydrží navěky.

Dej sbohem nudným černým skříním
Tento počítač dodá na eleganci a stylu každému
životnímu i pracovnímu prostoru. Díky výraznému
designu s geometrickým vzorem a veškerým
potřebným portům na předním panelu se jedná o
dokonalou kombinaci formy a funkčnosti.1
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Funkce

SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s
Zapoj externí úložiště pomocí portu SuperSpeed USB Type-A s přenosovou
rychlostí signálu 5 Gb/s.

Procesory Intel® Desktop 10. generace
Vynikající procesor Intel® Core™ 10. generace snadno splní veškeré
multimediální požadavky. Zpracovávej úlohy bez prodlev s vylepšeným
displejem 4K s podporou HDR a volitelným ultrarychlým rozhraním Wi-Fi 6.

Úložiště SSD PCIe
Díky až 512GB bleskovému úložišti PCIe SSD spustíš systém během několika
sekund.

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.

SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s
Zapoj externí úložiště pomocí portu SuperSpeed USB Type-A s přenosovou
rychlostí signálu 5 Gb/s.

Port sítě Ethernet
Pokud máte k dispozici přerušované bezdrátové připojení, můžete rychle
zapojit kabel Ethernet a spolehlivě se připojit k internetu a zapomenout na
potíže s Wi-Fi připojením.

Podpora dvou monitorů
Přidejte druhý displej a dosáhněte podmanivějších zážitků. S dvěma monitory
můžete zvýšit produktivitu a usnadnit multitasking.

Geometrický styl a design
Udělej dojem díky novému tenkému designu s elegantním profilem, který
nesnižuje výkon. Vše doplňuje výrazný geometrický vzor.

Vyrobeno pro odolnost
Život může být nepředvídatelný, což rozhodně neplatí pro stolní počítač HP.
Naše stolní počítače absolvují více než 230 jednotlivých testů a vyznačují se
odolností a trvanlivostí, na které se můžeš spolehnout.
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*Obrázek se může lišit od skutečného produktu

Specifikace

Výkon
Operační systém
Windows 10 Home 64

Procesor
Intel® Core™ i3-10100 (základní frekvence 3,6 GHz, max. 4,3 GHz s technologií Intel® Turbo
Boost, 6 MB mezipaměti L3, 4 jádra)  
Rodina procesorů: Procesor Intel® Core™ i3 10. generace
Čipová sada
Intel® B460

Paměť
8GB paměť DDR4-2666 SDRAM (1x 8 GB); Rychlost přenosu dat až 2 666 MT/s.
Slotů celkem: 2 sloty DIMM

Ukládání informací
Disková jednotka SSD 512 GB PCIe® NVMe™ M.2
Optická jednotka není součástí dodávky
Dropbox

Grafická karta
Integrováno: Grafika Intel® UHD 630; 
Zobrazit popis
Monitory se prodávají samostatně. Další informace jsou k dispozici na adrese
www.hp.com/eur/home-monitors

Napájení
180W napájecí zdroj s účinností Gold

Možnosti připojení
Síťové rozhraní
Integrovaná síťová karta 10/100/1000 GbE LAN

Možnosti bezdrátového připojení
Realtek 802.11a/b/g/n/a/ac (1x1) Wi-Fi® a Bluetooth® 4.2
kompatibilní se standardem Miracast; s podporou MU-MIMO

Porty
Vpředu: 4x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s; 1x kombinovaný
konektor pro sluchátka/mikrofon
Zadní: 4x USB 2.0 Type-A; 1x zvukový vstup; 1x zvukový výstup; 1x RJ-45
Čtečka paměťových karet HP 3 v 1
Videokonektory
1x VGA; 1x HDMI 1.4b

Rozšiřující sloty
2x M.2; 1x PCIe x16; 1x PCIe x1

Design
Barva produktu
Temně černý přední rámeček, temně chromové logo

Software
Aplikace HP
HP Audio Switch; HP Support Assistant

Software
ExpressVPN (bezplatná 30denní zkušební verze); LastPass Premium (bezplatná 30denní
zkušební verze)  
1měsíční zkušební verze pro nové zákazníky Microsoft 365
Servis a podpora
McAfee LiveSafe™

Další informace
Číslo dílu
P/N: 27R77EA #BCM 
Kód UPC/EAN: 195161085420

Hmotnost
4,71 kg;
Balení: 8,2 kg

Rozměry
15,54 x 30,3 x 33,74 cm;
Balení: 49,9 x 40 x 28,7 cm

Záruka
Dvouletá omezená záruka na díly, práci a servis s vyzvednutím a vrácením.; Záruku na produkt
můžete rozšířit až na 3 roky; Podrobnější informace vám poskytne váš prodejce produktů HP.
Dodané příslušenství
Sáček s vruty (další šrouby pro budoucí rozšíření úložiště)
Černá kabelová klávesnice USB
Černá kabelová myš USB

Správa zabezpečení
Slot pro bezpečnostní zámek Kensington
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Doporučené příslušenství
* Není součástí balení.

Bezdrátová klávesnice
HP Pavilion 600, černá
4CE98AA

Špuntová sluchátka HP
150, černá
X7B04AA

Záruční služby*

Tříletá záruka s možností
vrácení produktu
UK183E

Poznámka pod čarou s klíčovými prodejními body

 Výsledky komplexního testování HP nejsou zárukou dosažení stejného výkonu při stejných testovacích podmínkách. Poškození na základě podmínek komplexního testování HP a náhodné poškození vyžaduje volitelnou
službu HP Care Pack s ochranou před náhodným poškozením.

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
 Vychází z minimálních požadavků rozhraní Wi-Fi 5 80 MHz a Wi-Fi 6 160 MHz při přenosu souborů mezi dvěma zařízeními, která jsou připojená ke stejnému směrovači. Vyžaduje bezdrátový směrovač s podporou rozhraní

802.11ax (Wi-Fi 6), který se prodává samostatně. K dispozici pouze v zemích, kde je podporováno rozhraní 802.11ax. Výkon grafiky může být omezený v závislosti na maximálním rozlišení displeje. Výkon grafiky může být
omezený v závislosti na maximálním rozlišení displeje
 Skutečná propustnost se může lišit.
 Výsledky komplexního testování HP nejsou zárukou dosažení stejného výkonu při stejných testovacích podmínkách. Poškození na základě podmínek komplexního testování HP a náhodné poškození vyžaduje volitelnou

službu HP Care Pack s ochranou před náhodným poškozením.

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.
 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 závislost
 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/.
 Po 30 dnech dojde k návratu k základní verzi služby LastPass.
 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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