
Specifikace

Victus by HP Laptop 16-e0004nc

Zábava na prvním místě

16,1″ notebook Victus od HP s procesorem AMD  disponuje všemi funkcemi potřebnými pro hraní a každodenní potřeby.
Všestranná herní klávesnice zvýší flexibilitu a displej s bleskovou obnovovací frekvencí zajistí obraz bez trhání. Díky
systému chlazení  s ochranou proti přehřátí si v klidu zahraješ každou žhavou novinku. S aplikací OMEN Gaming Hub si
můžeš užívat skvělé herní zážitky nezávisle na hardwaru.

*Obrázek se může lišit od skutečného produktu

Zachovej chladnou hlavu a užívej si delší hraní
Díky systému chlazení  s ochranou proti přehřátí si v
klidu zahraješ každou žhavou novinku.

Stvořeno pro hraní
Obraz bez trhání a blesková obnovovací frekvence ti
umožní hrát ve vrcholné formě a vychutnat si
ultraostré vizuální zpracování.

Customize with OMEN Gaming Hub
OMEN Gaming Hub ti bude při hraní pomáhat pomocí
softwarových vylepšení, možností ovládání hardwaru
a služeb v reálném čase.
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Funkce

Monitor s minimálními okraji kolem displeje
Užívej si větší obraz díky displeji s tenkým rámečkem, který maximalizuje
obrazovou plochu.

100% sRGB
Zobraz svou tvorbu v plných barvách na displeji se 100% škálou sRGB a
dosáhni maximálního výběru i přesnosti barev.

Potlačení blikání
S technologií DC Dimming, která umožňuje ovládání jasu úpravou
stejnosměrného proudu místo podsvícení, můžeme eliminovat blikání
obrazovky a nabídnout tak příjemnější obraz.

OMEN Gaming Hub
OMEN Gaming Hub představuje jedinečné centrum, které zajistí lepší herní
zážitky. Aplikace OGH ti bude při hraní pomáhat pomocí softwarových
vylepšení, možností ovládání hardwaru a služeb v reálném čase.

Důmyslné zpracování
Notebook byl vyroben s ohledem na životní prostředí. Obsahuje proto
udržitelné materiály, jako jsou plasty končící v oceánech, které se nachází v
krytu, rámečku a bedně reproduktoru.

Mimořádně bohatý zvukový prožitek
Díky dvojici reproduktorů HP, technologii HP Audio Boost a zvuku, který ladili
profesionálové z Bang & Olufsen, můžete procítěně vnímat zvuk, se kterým
obživne každá zábava. Probuďte své smysly s dokonalým zvukem na
počítači.
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*Obrázek se může lišit od skutečného produktu

Specifikace

Výkon
Operační systém
Windows 10 Home 64

Procesor
AMD Ryzen™ 7 5800H (max. zvýšený takt 4,4 GHz, 16 MB mezipaměti L3, 8 jader, 16
vláken)  
Rodina procesorů: Procesor AMD Ryzen™ 7
Čipová sada
Integrovaný systém SoC AMD

Paměť
16GB paměť DDR4-3200 MHz RAM (2x 8 GB)
Přenosová rychlost až 3 200 MT/s.
Počet paměťových slotů přístupných pro uživatele: 2

Ukládání informací
1TB disk PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD
Optická jednotka není součástí dodávky
25GB úložiště Dropbox po dobu 12 měsíců

Grafická karta
Samostatná: NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU (6 GB vyhrazené paměti GDDR6) ; 
Zvuk
Zvuk od B&O; Dva reproduktory; HP Audio Boost

Monitor
40,9cm (16,1") 165Hz displej IPS s rozlišením QHD (2 560 x 1 440), 3ms dobou odezvy,
tenkým rámečkem, antireflexní úpravou, funkcí tlumení modrého světla, 300 nity a 100%
sRGB

Poměr obrazovky k tělu
83.56%

Napájení
200W napájecí adaptér Smart AC;
Typ baterie
4článková Li-ion polymerová (70 Wh)
280 g

Baterie a napájení
Až 7 hodin a 45 minut ;
Podporuje rychlé nabíjení baterie: cca 50 % za 30 minut

Maximální životnost baterie při přehrávání videa
Až 9 hodin a 45 minut

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

Možnosti bezdrátového připojení
Certifikace Realtek Wi-Fi 6™ (2x2) a Bluetooth® 5.2 (podpora gigabitových přenosových
rychlostí) 
Podpora MU-MIMO; Kompatibilní s Miracast
Porty
1x SuperSpeed USB Type-C® s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s (DisplayPort™ 1.4, HP
Sleep and Charge); 1x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s (HP
Sleep and Charge); 2x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s; 1x HDMI
2.1; 1x RJ-45; 1x AC Smart Pin; 1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon

Rozšiřující sloty
Víceformátová čtečka multimediálních karet SD

Web kamera
Kamera HP Wide Vision 720p HD s dvěma integrovanými digitálními mikrofony

Design
Barva produktu
Keramicky bílá, černé chromové logo
Lakovaný povrch

Software
Aplikace HP
HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP CoolSense; HP QuickDrop; OMEN Gaming Hub

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: 53L99EA #BCM 
Kód UPC/EAN: 196188926802

Ekoznačky
Registrace EPEAT® 
Certifikace ENERGY STAR®

Specifikace dopadu na udržitelnost:
Základna, rámeček, rám klávesnice a bedna reproduktoru z plastů končících v oceánech;
Klávesy byly vyrobeny z recyklovaného plastu od spotřebitelů 

Hmotnost
2.48 kg;
Balení: 3,7 kg
Poznámka k hmotnosti: Hmotnost je závislá na konfiguraci
Rozměry
37 x 26 x 2,35 cm;
Balení: 6,9 x 55,2 x 34,5 cm
Poznámka k rozměrům: Rozměry jsou závislé na konfiguraci.

Záruka výrobce
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
Keramicky 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
Snímače
Akcelerometr

6,7

1

17,21,28

18

23

3

5

10

11,12,13

19

22

24

2

27

39,41



Specifikace
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Doporučené příslušenství
* Není součástí balení.

Herní myš HP Pavilion
300
4PH30AA

Podložka pod herní myš
HP Pavilion 300
4PZ84AA

Batoh HP Pavilion
Gaming 500
6EU58AA

Záruční služby*

Tříletá záruka s možností
vrácení produktu
UK190E

Poznámka pod čarou s klíčovými prodejními body

 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.
 Systém chlazení se liší podle konfigurace.

Poznámka pod čarou s uvedením funkce

 Podíl plastů pocházejících z oceánů obsažených v jednotlivých komponentech se liší podle produktu.

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi

 25 GB volného úložiště Dropbox po dobu 12 měsíců od data registrace. Veškeré podrobnosti a podmínky používání včetně zásad zrušení jsou k dispozici na webu služby Dropbox na adrese
https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Vyžaduje se 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 až na 50 % kapacity do 30 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.
 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.

 Rozhraní Wi-Fi CERTIFIED 6™ podporuje gigabitovou rychlost při přenosu souborů mezi dvěma zařízeními připojenými ke stejnému směrovači. Vyžaduje bezdrátový směrovač, který se prodává samostatně a podporuje
80MHz a vyšší kanály.

 Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a internetové připojení, které se prodávají samostatně. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená. Rozhraní Wi-Fi CERTIFIED 6™ (802.11ax) je zpětně
kompatibilní s předchozími specifikacemi 802.11.

 Rozhraní Wi-Fi CERTIFIED 6™ (802.11ax) není podporováno v Bělorusku, kde budou nastavení Wi-Fi optimalizována pro místní předepsané požadavky (802.11ac).
 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.
 Nejlepších výsledků s režimem HP Sleep and Charge lze dosáhnout pomocí standardního kabelu s protokolem nabíjení USB nebo kabelovým adaptérem s externím zařízením.
 TUV Low Blue Light představuje testovací specifikaci norem pro displeje. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese https://www.certipedia.com/?locale=en#search.
 Po 30 dnech dojde k návratu k základní verzi služby LastPass.
 Skutečná provozní doba baterie (Wh) se může od uvedené kapacity lišit. Kapacita baterie přirozeně klesá vlivem doby skladování, času, používání, prostředí, teploty, systémové konfigurace, využívaných aplikací, funkcí,

nastavení správy napájení a dalších faktorů.
 Vyžaduje aktivaci do 180 dní od aktivace systému Windows.
 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.
 Eyesafe® Display pro tlumení modrého světla představuje testovací specifikaci norem pro displeje. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese https://eyesafe.com.
 Podíl plastů pocházejících z oceánů obsažených v jednotlivých komponentech se liší podle produktu.
 Klávesy obsahují recyklovaný plast od spotřebitelů. Podíl obsahu recyklovaných plastů od spotřebitelů obsažených v jednotlivých komponentech se liší v závislosti na produktu.

© 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 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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