
Specifikace

HP Laptop 15s-eq2950nc

Energie a výkon pro celý den

Zůstaň ve spojení se světem díky baterii s dlouhou výdrží a kompaktnímu designu s tenkým rámečkem. Díky 15,6"
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.

*Obrázek se může lišit od skutečného produktu

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.

Čtečka otisků prstů
Využívej bezproblémové a
zabezpečené přihlašování k zařízením
pouhým dotykem prstu.
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Funkce

Windows 10 
Dělejte skvělé věci s dobře známým prostředím systému Windows – a ještě
lépe.

Procesory AMD Ryzen™ 5000 U Series Mobile
Zařízení s procesorem AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile se ti přizpůsobí a
umožní ti pořádat videokonference, procházet weby, vytvářet tabulky a
realizovat prezentace.

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.

Osvobozující životnost baterie
Žij si svůj den bez starostí o nabíjení. S výdrží baterie až 9 hodin a 30 minut
můžeš pracovat nebo sledovat multimediální obsah mnohem déle bez
nutnosti nabíjení.

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

Wi-Fi 5 (1x1) a Bluetooth® 4.2 (802.11a/b/g/n/ac)
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.

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-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.

Podsvícená klávesnice s číselným blokem
Můžete pracovat nebo se bavit i ve slabě osvětlených místnostech či během
nočních letů. S podsvícenou klávesnicí a integrovaným číselným blokem
můžete pohodlně psát v různých prostředích.

HP Imagepad s podporou vícedotykových gest
Tento skutečně vícedotykový touchpad podporuje gesta prováděná čtyřmi
prsty a umožňuje posouvání, zvětšení a procházení pouhým dotykem.

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

Nabídka Dropboxu
Ukládejte a synchronizujte svůj obsah online se službou Dropbox. Získejte
100GB úložiště na jeden rok pro přístup, správu a sdílení fotek, hudby a
souborů z libovolného místa s internetovým připojením.

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

Displej s minimálními okraji
Vtisknutím větší obrazovky do menšího rámečku se nám podařilo vytvořit
revoluční, ultra tenký, prakticky bezrámečkový design s perfektním displejem
a nádherným vzhledem.

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.

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.
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*Obrázek se může lišit od skutečného produktu

Specifikace

Výkon
Operační systém
Windows 10 Home 64
Procesor
AMD Ryzen™ 3 5300U (max. zvýšený takt 3,8 GHz, 4 MB mezipaměti L3, 4 jádra, 8 vláken)  
Rodina procesorů: Procesor AMD Ryzen™ 3
Čipová sada
Integrovaný systém SoC AMD
Paměť
8GB paměť DDR4-3200 MHz RAM (1x 8 GB)
Přenosová rychlost až 3 200 MT/s.
Počet paměťových slotů přístupných pro uživatele: 0
Ukládání informací
Disková jednotka SSD 512 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, 250 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 9 hodin a 30 minut ;
Podporuje rychlé nabíjení baterie: cca 50 % za 45 minut
Maximální životnost baterie při přehrávání videa
Až 9 hodin

Možnosti připojení
Možnosti bezdrátového připojení
Realtek RTL8821CE-M 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® 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
Kamera HP True Vision 720p HD s dvěma integrovanými digitálními mikrofony

Design
Barva produktu
Sněhově bílý kryt a základna, sněhově bílý rám klávesnice
Lakovaný povrch krytu a základny, rám klávesnice s vertikálně broušeným vzorem a
povrchem IMR

Software
Aplikace HP
HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP QuickDrop
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™; 1měsíční bezplatná zkušební verze softwaru Adobe 

Další informace
Číslo dílu
P/N: 462J4EA #BCM 
Kód UPC/EAN: 196068028152
Ekoznačky
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
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.
Klávesnice
Sněhově bílá plnohodnotná klávesnice s podsvícením a numerickými klávesami
HP Imagepad s podporou vícedotykových gest; Podpora přesného touchpadu
Správa zabezpečení
Čtečka otisků prstů není k dispozici
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Záruční služby*

Tříletá záruka s možností
vrácení produktu
U1PT0E

Poznámka pod čarou s klíčovými prodejními body
 Je vyžadováno připojení k internetu (není součástí dodávky).

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 http://www.microsoft.com.
 Skutečná propustnost se může lišit. USB Type-C® a USB-C® jsou ochranné známky společnosti USB Implementers Forum.
 Výdrž 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. Další podrobnosti jsou k dispozici na adrese https://bapco.com/products/mobilemark-2018/.
 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.
 Skutečná propustnost se může lišit. USB Type-C® a USB-C® jsou ochranné známky společnosti USB Implementers Forum.
 Funkce mohou vyžadovat software nebo další aplikace od jiných výrobců, aby fungovaly popisovaným způsobem.
 100 GB bezplatného online úložiště po dobu jednoho roku od data registrace. Podrobnosti a podmínky používání včetně zásad zrušení jsou k dispozici na adrese www.dropbox.com. Vyžaduje se internetové připojení,

které není součástí dodávky.
 Vyžaduje internetové připojení, které není součástí dodávky. Po uplynutí 30 dní je vyžadováno předplatné.
 Nabije baterii až na 50% kapacity do 45 minut, když je systém vypnutý (pomocí příkazu k vypnutí). Doporučujeme používat adaptér HP dodaný s notebookem, nedoporučujeme používat nabíječku baterií s nižší

kapacitou. Jakmile je baterie nabita na 50 % 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. Kompletní
seznam specifikací produktu je k dispozici na adrese 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 % s
 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. Vyžaduje internetové připojení, které není
součástí dodávky.
 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.

 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.

 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.
 Skutečná provozní doba baterie (Wh) se může od uvedené kapacity lišit. Kapacita baterie přirozeně klesá vlivem životnosti, času, používání, prostředí, teploty, systémové konfigurace, využívaných aplikací, funkcí,

nastavení správy napájení a dalších faktorů.
 Po 30 dnech dojde k návratu k základní verzi služby LastPass.
 Vyžaduje aktivaci do 180 dní od aktivace systému Windows.
 Nabídka je k dispozici po celém světě (mimo Čínu, země pod embargem a další země, které jsou omezeny příslušným zákonem nebo nařízením) pro nové i stávající předplatitele ve věku nad 18 let. Klikni na ikonu Adobe

v nabídce Start a uplatni 1měsíční bezplatnou zkušební dobu pro software Adobe. Software je vázán na toto zařízení a není přenosný. Pokud chceš využívat předplatné s automatickým obnovením, při registraci zadej
způsob platby. Po přidání způsobu platby se bude předplatné automaticky obnovovat podle aktuálního kurzu a data obnovení, dokud službu nezrušíš. Pokud službu zrušíš před skončením jednoměsíční bezplatné zkušební
doby, nemusíš nic platit. Předplatné lze kdykoli zrušit na stránce účtu Adobe nebo přes zákaznickou podporu. Podívej se na aktuální ceny za aplikaci Adobe Spark a další produkty Adobe, které jsou součástí této
nabídky. Nabídka není k dispozici pro zákazníky s licencí Education, OEM nebo multilicencí. Podléhá dostupnosti v místě bydliště příjemce. Mohou platit dodatečné smluvní podmínky. PODMÍNKY NEPLATÍ TAM, KDE JSOU
ZAKÁZÁNY NEBO OMEZENY ZÁKONEM.

 Vychází z registrace U.S. EPEAT® podle normy IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Stav EPEAT® se v jednotlivých zemích liší. Další informace jsou k dispozici na adrese www.epeat.net.

© Copyright 2021 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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