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Posuňte své limity na novou úroveň

Každý úspěch je vykoupen tvrdou prací a
odhodláním, a proto potřebujete zařízení s
nekompromisním výkonem. Seznamte se s
nejnovějším notebookem ENVY – revolučním
počítačem, který vám pomůže zdolat ty
nejambicióznější výzvy.

Další úroveň zábavy
Nová dimenze zábavy začíná pohlcujícím prožitkem jako v kině. Ponořte se do vynikajícího obrazu s
rozlišením FHD nebo 4K1 u vybraných modelů, zvuku z dílny Bang & Olufsen a technologie HP Audio Boost.

Stvořeno pro výkon
S až 16 GB paměti RAM, nejnovějšími procesory Intel® Core™ i a úložištěm až 512 GB PCIe u vybraných
modelů můžete bez omezení procházet svou knihovnu zábavy a všechny potřebné dokumenty rychlostí
blesku.

Celodenní mobilita
Jestliže váš den nikdy nekončí, potřebujete zařízení připravené na každou další výzvu. S lehkým, tenkým,
celokovovým tělem a baterií s celodenní výdrží2 vám tento notebook bude skvělým parťákem v každé
situaci.

1 4K zobrazení vyžaduje obsah ve vysokém rozlišení (4K). 2 Životnost 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. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.bapco.com.
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Operační systém Windows 10 Home 64

Procesor Procesor Intel® Core™ i7-6560U (2,2 GHz, až 3,2 GHz, 4 MB mezipaměti, 2 jádra)
Rodina procesorů: Procesor Intel® Core™ i7 6. generace

Paměť Paměť 8 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 4 GB); Rychlost přenosu dat až 2 133 MT/s

Ukládání informací 128 GB M.2 SSD; Disk SATA 1 TB 5 400 ot./min
Dropbox1

Web kamera Kamera HP Wide Vision HD se dvěma digitálními mikrofony

Snímače Akcelerometr

Komunikace Kombinovaná karta Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® a Bluetooth® 4.2 (kompatibilní s Miracast)

Snadné použití Slot pro zámek Kensington MicroSaver®; Podpora modulu TPM (Trusted Platform Module)

Monitor 39,6cm (15,6") displej IPS UWVA BrightView s rozlišením FHD (1 920 x 1 080) a podsvícením WLED

Video Grafická karta Intel® Iris™ 540

Zvuk Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Dva reproduktory

Klávesnice Ostrůvková, plná velikost, podsvícená; TouchPad s podporou více dotykových gest

Porty 1 port HDMI; 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; 3 porty USB 3.0 (1 port HP USB Boost); 1 port USB 3.0 (Type-C™)
Víceformátová čtečka multimediálních karet SD

Typ baterie 3článková lithium-iontová (52 Wh)

Plánovaná životnost baterie Odhadovaná výdrž baterie až 9 hodin3

Napájení Napájecí adaptér 45 W stř.

Barva produktu Přirozeně stříbrná, hliník

Aplikace HP HP CoolSense

Software CyberLink PowerDirector

Servis a podpora McAfee LiveSafe™2

Další informace P/N: W7B41EA #BCM
Kód UPC/EAN: 889899966075

Hmotnost 1,99 kg; Hmotnost je závislá na konfiguraci

Rozměry 38 x 25,5 x 1,79 cm; Rozměry jsou závislé na konfiguraci.

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

Certifikace ENERGY STAR®; Registrace 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.

1 25 GB volného online úložiště po dobu 12 měsíců od data registrace. Úplné podrobnosti a podmínky používání včetně zásad zrušení naleznete na stránce www.dropbox.com. Je vyžadováno připojení k internetu (není
součástí dodávky). 2 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.) 3 Odhadovaná životnost baterie se systémemWindows 10 na základě srovnávacího testu Windows 10/MobileMark® 2014. Životnost 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.
Podrobnosti naleznete na stránce www.bapco.com.

Kompatibilní příslušenství a služby*
* Není součástí balení.

Taška HP
Premium
J4Y51AA

Bezdrátová myš
HP Z3200,
přirozeně
stříbrná
N4G84AA

Pouzdro HP
39,62 cm
(15,6")
Neoprene,
černé/modré
V5C31AA

Po 3 roky možnost
vyzvednutí a
vrácení
UM946E
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