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Tenký a ľahký notebook plný výkonu a štýlu.

Prejavte sa ako nikdy predtým s týmto štýlovým notebookom postaveným len pre vás. Dostatočne tenký, aby vás mohol
všade sprevádzať, a dostatočne výkonný na to, aby každý deň podával potrebný výkon.

Dokážte viac.Dokážte viac.
Vďaka výkonnému procesoru AMD zvládneš všetky
aktivity ešte jednoduchšie a rýchlejšie ako doteraz.
Sleduj videá, upravuj fotografie a spájaj sa s rodinou a
priateľmi – k dispozícii máš všetko, čo treba.

Elegantný. Tenký. Sofistikovaný.Elegantný. Tenký. Sofistikovaný.
Hladká kovová povrchová úprava dodáva notebooku
lesk – každý detail, od zvýšenej klávesnice až po úzky
rám displeja, bol navrhnutý pre pohodlie a štýl.

Skutočne pôsobivý zvukový zážitokSkutočne pôsobivý zvukový zážitok
S duálnymi reproduktormi HP, technológiou HP Audio
Boost a špeciálnou úpravou zvuku od spoločnosti
B&O si budeš vychutnávať bohatý a autentický zvuk.
Nechaj sa unášať zvukom.

 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu určitých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia
frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a vašej konfigurácie hardvéru a softvéru.
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FunkcieFunkcie

 Не все функции доступны во всех выпусках и версиях Windows. Для использования некоторых возможностей Windows требуется усовершенствованное и (или) дополнительное оборудование,
драйверы, программное обеспечение или обновление BIOS. В ОС Windows 10 всегда включено автоматическое обновление. При обновлении может потребоваться оплата услуг интернет-
провайдера и выполнение дополнительных требований. Дополнительные сведения см. по адресу http://windows.microsoft.com.
 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia

frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti AMD neoznačuje taktovaciu frekvenciu.
 Na zobrazenie obrazu v rozlíšení Full HD (FHD) je potrebný obsah s rozlíšením Full HD.
 Založené na internom testovaní spoločnosťou HP pomocou softvéru na porovnanie výkonu CrystalDiskMark. V porovnaní s tradičnými pevnými diskmi s rýchlosťou 5 400 otáčok za minútu je výkon sekvenčne rýchlejší

(len čítanie)
 Na poskytovanie popísanej funkčnosti môžu funkcie vyžadovať softvér alebo iné aplikácie od iných výrobcov.
 Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená. Parametre pre bezdrôtovú sieť 802.11ac WLAN sú len orientačné a nie sú konečné. Ak sa budú konečné parametre odlišovať od orientačných

parametrov, môže to ovplyvniť schopnosť prenosného počítača komunikovať s inými zariadeniami v bezdrôtovej sieti 802.11ac WLAN. Bluetooth® je ochranná známka príslušného vlastníka a spoločnosť HP Inc. ju používa
na základe licencie.

Windows 10Windows 10
Robte úžasné veci bez starostí v známom prostredí Windows – len
efektívnejšie.

Procesor AMD Ryzen™ 5Procesor AMD Ryzen™ 5
Spoznajte, čo znamená skutočne pôsobivý výkon notebooku. Revolučná nová
architektúra s úžasnou výdržou batérie, ktorá prináša výnimočné
viacvláknové spracovanie a grafiku Vega pre náročné multimediálne úlohy.

Obrazovka FHD IPSObrazovka FHD IPS
Vychutnávajte si krištáľovo čistý obraz z každého uhla. Vďaka širokému
pozorovaciemu uhlu 178° a rozlíšeniu 1920 x 1080 so živými farbami si
budete môcť vždy vychutnávať skvelý pohľad na svoj obľúbený obsah.

Skutočne pôsobivý zvukový zážitokSkutočne pôsobivý zvukový zážitok
Reproduktory HP vyladené špecialistami z B&O produkujú bohatý a verný
zvuk. Nebuď len poslucháč – podľahni podmanivému zážitku.

Úložný priestor PCIe SSDÚložný priestor PCIe SSD
Flashové úložisko PCIe, ktoré je k dispozícii s kapacitou až 512 GB, je až 17-
krát rýchlejšie ako tradičný pevný disk s rýchlosťou 5 400 otáčok za minútu,
ktorý sa bežne používa v laptopoch.

Grafika AMD Radeon™ VegaGrafika AMD Radeon™ Vega
Poteš svoje zrakové zmysly najnovšou grafickou kartou AMD, ktorá zaručuje
rýchlu, výkonnú a plynulú grafiku. Skombinuj ju s najnovšími multimédiami a
dosiahneš neuveriteľný výkon.

Konektor USB 3.0Konektor USB 3.0
Pomocou najobľúbenejšieho pripojenia USB na svete môžete jednoducho
pripojiť svoje existujúce zariadenia USB a vychutnávať si až 10-násobne
vyššiu rýchlosť prenosu údajov než pri používaní rozhrania USB 2.0.

Kamera HP Wide Vision HDKamera HP Wide Vision HD
Vďaka 88-stupňovému, širokouhlému zornému poľu môžete chatovať cez
video s celou rodinou alebo skupinou priateľov a vychutnávať si krištáľovo
čisté detaily.

Podsvietená klávesnicaPodsvietená klávesnica
Pracujte aj v miestnostiach s tlmeným osvetlením alebo počas nočných letov.
S osvetlenou klávesnicou môžete písať pohodlne vo viacerých prostrediach.

Stabilné pripojeniaStabilné pripojenia
Už žiadne starosti s nestabilným internetom a slabým pripojením. Získajte
výkonné pripojenie k sieťam Wi-Fi a príslušenstvu Bluetooth® s najnovším
adaptérom 802.11 a/c (2 x 2) WLAN s rozhraním Bluetooth® 4.2.

podpora MU-MIMOpodpora MU-MIMO
Ak máte doma niekoľko zariadení MU-MIMO, podpora pre MU-MIMO funguje v
kombinácii so smerovačom MU-MIMO, aby sa maximalizoval sieťový prenos
na dosiahnutie bezproblémovejšieho zážitku online.

Displej s minimálnou hrúbkou rámuDisplej s minimálnou hrúbkou rámu
Väčšiu obrazovku sme umiestnili do menšieho rámu, vďaka čomu má displej
mimoriadne tenký a takmer neviditeľný rám, výsledkom čoho je revolučný
vzhľad displeja a nádherne efektívny dizajn.

Čítač kariet SD a Micro SDČítač kariet SD a Micro SD
Jednoducho vložte kartu SD alebo Micro SD a zväčšite úložisko svojho
zariadenia na uloženie väčšieho počtu filmov, fotiek a hudby alebo
jednoducho získajte prístup k akémukoľvek obsahu uloženému na existujúcej
karte.
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Špecifikácie

Odporúčané príslušenstvo
* Nie je súčasťou dodávky.

HP Pavilion GamingHP Pavilion Gaming
Headset 600Headset 600
4BX33AA

HP Pavilion GamingHP Pavilion Gaming
Mouse 300Mouse 300
4PH30AA

HP Pavilion WayfarerHP Pavilion Wayfarer
BackpackBackpack
5EE95AA

Služby v rámci záruky*

3-ročná záruka na vrátenie3-ročná záruka na vrátenie
UK190E

 25 GB online úložisko zdarma na jeden rok od dátumu registrácie. Úplné podrobnosti a podmienky používania vrátane podmienok zrušenia nájdete na stránke www.dropbox.com. Vyžaduje sa služba pripojenia na internet, ktorá nie je súčasťou dodávky.
 Bezplatná demoverzia McAfee LiveSafe na 30 dní (Vyžaduje sa prístup na internet. Vrátane prvých 30 dní. Pre ďalšie priebežné aktualizácie sa vyžaduje poplatok.)
 Výdrž batérie MobileMark 14 v systéme Windows 10 sa líši v závislosti od rôznych faktorov, napríklad modelu produktu, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, používania, bezdrôtových funkcií a nastavení správy napájania. Maximálna kapacita batérie sa časom a používaním prirodzene

znižuje. Podrobnosti nájdete na stránke https://bapco.com/products/mobilemark-2014/.
 Keď je systém vypnutý (príkazom „Vypnúť“), nabije batériu až na 50 % v priebehu 45 minút. Odporúča sa používať adaptér HP dodaný s notebookom, nie nabíjačku batérie s menšou kapacitou. Po nabití batérie na 50 % sa nabíjanie spomalí na normálnu rýchlosť. V dôsledku tolerancie systému

sa čas nabíjania môže líšiť o +/–10 %. K dispozícii vo vybraných produktoch HP. Úplný zoznam funkcií produktu nájdete na stránke http://store.hp.com.
 Viacjadrová architektúra pomáha zvýšiť výkon niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých používateľov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a konfigurácie hardvéru a

softvéru. Číselné označenie v názvoch produktov AMD neoznačuje taktovaciu frekvenciu.
 Maximálny výkon pri pretaktovaní sa líši v závislosti od hardvéru, softvéru a celkovej konfigurácie systému.
 Výdrž batérie testovala spoločnosť HP metódou nepretržitého prehrávania videa s rozlíšením FHD 1080p (1920 x 1080) pri jase 150 nitov, systémovom zvuku na úrovni 17 %, zvuku prehrávača na úrovni 100 %, prehrávaní na celej obrazovke z lokálneho úložného priestoru, pripojených

slúchadlách a zapnutej bezdrôtovej komunikácii bez pripojenia k sieti. Skutočná výdrž batérie sa líši v závislosti od konfigurácie a jej maximálna kapacita sa časom a používaním prirodzene znižuje.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s
danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente. Microsoft, Windows a logo
Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka jej vlastníka a spoločnosť Hewlett-Packard Company ju používa na základe licencie. Intel a Core sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation
v USA a ďalších krajinách. ENERGY STAR je registrovaná známka, ktorá patrí vláde Spojených štátov. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov. Nie všetky funkcie sú k dispozícii vo všetkých edíciách alebo verziách Windows. Na plné
využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu systému BIOS. Systém Windows 10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá.
Poskytovateľ internetových služieb si môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Pozrite si stránku http://www.microsoft.com.
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VýkonVýkon
Operačný systémOperačný systém
Windows 10 Home 64
ProcesorProcesor
AMD Ryzen™ 5 3500U s grafikou Radeon™ Vega 8 (základná frekvencia 2,1 GHz, max.
zvýšená frekvencia 3,7 GHz, vyrovnávacia pamäť 6 MB, 4 jadrá) 
Skupina procesora: Procesor AMD Ryzen™ 5 
Čipová sadaČipová sada
Integrovaný systém AMD SoC
PamäťPamäť
16 GB DDR4-2400 SDRAM (2 x 8 GB)
Rýchlosť prenosu údajov až 2 400 MT/s.
Ukladacie zariadeniaUkladacie zariadenia
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Optická jednotka nie je súčasťou
Úložisko Dropbox
GrafikaGrafika
Integrovaná: Grafika AMD Radeon™ Vega 8; 
ZvukZvuk
B&O, duálne reproduktory, HP Audio Boost
ObrazovkaObrazovka
Antireflexný displej IPS micro-edge s uhlopriečkou 39,6 cm (15,6"), podsvietením WLED a
rozlíšením FHD (1920 x 1080)
NapájanieNapájanie
Sieťový adaptér AC 45 W;
Typ batérieTyp batérie
3-článková lítiovo-iónová batéria, 41 Wh;
Podporuje rýchle nabíjanie batérie: približne 50 % za 45 minút 
Batéria a napájanieBatéria a napájanie
Až 9 hodín a 30 minút ;
Podporuje rýchle nabíjanie batérie: približne 50 % za 45 minút
Maximálna výdrž batérie pri prehrávaní videaMaximálna výdrž batérie pri prehrávaní videa
Až 8 hodín a 45 minút

KonektivitaKonektivita
Sieťové rozhranieSieťové rozhranie
Integrované rozhranie 10/100/1 000 GbE LAN
Bezdrôtové pripojenieBezdrôtové pripojenie
Kombinované pripojenie Realtek 802.11b/g/n (2x2) a Bluetooth® 4.2
Podpora MU-MIMO; Kompatibilné s technológiou Miracast
PortyPorty
1 port USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (len prenos údajov, prenosová rýchlosť 5 Gb/s); 2 porty USB 3.1
Gen 1 Type-A (len prenos údajov); 1 port RJ-45; 1 konektor inteligentného sieťového
napájania; 1 kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón
1x multiformátová čítačka digitálnych mediálnych kariet SD
Webová kameraWebová kamera
Kamera HP Wide Vision HD s integrovaným duálnym digitálnym mikrofónom

DizajnDizajn
Farba produktuFarba produktu
Keramický biely kryt, strieborné telo a rám klávesnice
Svetlostrieborný kryt, matné telo a rám klávesnice so vzorom

SoftvérSoftvér
Aplikácie HPAplikácie HP
HP 3D DriveGuard; HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Support Assistant
SoftvérSoftvér
1-mesačná skúšobná verzia pre nových zákazníkov služieb Microsoft Office 365
Servis a podporaServis a podpora
Antivírusový softvér McAfee LiveSafe™ 

Ďalšie informácieĎalšie informácie
Katalógové čísloKatalógové číslo
P/N: 6ZT42EA #BCM 
Kód UPC/EAN: 193905146260
Zhoda s normami energetickej efektívnostiZhoda s normami energetickej efektívnosti
s certifikátom ENERGY STAR® 5.0; S registráciou EPEAT® Silver
HmotnosťHmotnosť
1,85 kg;
RozmeryRozmery
36,16 x 24,56 x 1,79 cm;
ZárukaZáruka
2-ročná obmedzená záruka na súčiastky, prácu a servis v predajni; Záruku na produkt môžete
rozšíriť celkovo až na 3 roky; ďalšie informácie získate od predajcu spoločnosti HP.
KlávesnicaKlávesnica
Podsvietená strieborná klávesnica plnej veľkosti s klávesmi typu island a numerickou
klávesnicou
Dotyková plôška HP s podporou gest viacerými prstami
Správa zabezpečeniaSpráva zabezpečenia
Otvor pre bezpečnostný zámok Kensington™
SenzorySenzory
Akcelerometer
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