Specifikace

HP Stream Laptop 14-ax003nc
Široké možnosti připojení. Perfektně produktivní.
Tento svižný notebook byl navržen pro nepřetržité připojení a snadno zvládá plnit jak požadované domácí úkoly, tak
nekonečné prezentace oblíbených multimédií. S přenosným provedením a výkonnou Wi-Fi anténou přináší potřebnou
produktivitu a funkce, aniž byste zaznamenali jediný náznak zpomalení.

Nejmodernější bezdrátová
technologie

Zdokonalená anténa adaptéru 802.11
ac 2 x 2 Wi-Fi poskytuje silnější a
spolehlivější připojení k internetu1 než
dříve a umožňuje streamovat obsah
bez použití vyrovnávací paměti,
stahovat soubory rychlostí blesku a
surfovat na webu bez prodlev.

Včetně aplikace Office 365
Personal

Získejte plné verze aplikací Microsoft
Excel, Word, PowerPoint, OneNote a
Access s přiloženým jednoročním
předplatným a pohodlně ukládejte
soubory do cloudu s kapacitou 1 TB v
úložišti OneDrive.2

Včetně aplikace Office 365
Personal

Tento přenosný počítač se vyznačuje
super tenkou a lehkou konstrukcí a
rozhodně se něj nebudete chtít jen
dívat. Je snadno přenosný a dodává
se v živém, netradičním barevném
provedení a vypadá vskutku
originálně.

Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a připojení k internetu. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená. Specifikace pro rozhraní 802.11ac WLAN jsou ve fázi návrhu a nejsou konečné. Pokud se
konečné specifikace budou lišit od navrhovaných, může být ovlivněna schopnost notebooku komunikovat s ostatními zařízeními bezdrátové sítě 802.11ac WLAN. 2 Nabídka cloudového úložiště OneDrive je platná pouze
při výběru předplatného služby Office 365 Personal po určitou dobu. Bližší informace naleznete na stránce http://onedrive.com/windowsoffer.
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Specifikace
Výkon

Operační systém
Windows 10 Home 64
Procesor
Procesor Intel® Celeron® N3060 (1,6 GHz, max. 2,48 GHz, 2 MB mezipaměti, 2 jádra)
Rodina procesorů: Procesor Intel® Celeron®
Paměť
Paměť 4 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 4 GB)
Ukládání informací
Disk eMMC SSD 32 GB
Dropbox; 1 TB úložiště OneDrive (předplatné na jeden rok je součástí dodávky)2
Grafická karta
Integrováno Grafická karta Intel® HD 400
Zvuk
DTS Studio Sound™; Dva reproduktory
Monitor
35,6cm (14") displej SVA BrightView s rozlišením HD (1 366 x 768) a podsvícením
WLED
Napájení
Napájecí adaptér 45 W stř.
Typ baterie
3článková lithium-iontová (41 Wh)
_

Možnosti připojení

Možnosti bezdrátového připojení
Kombinovaná karta Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® a Bluetooth® 4.2
(kompatibilní se standardem Miracast)
Porty
1 port HDMI
1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu
1 port USB 2.0
2 porty USB 3.1
Víceformátová čtečka multimediálních karet SD
Web kamera
Webová kamera HP s integrovaným digitálním mikrofonem

Design

Barva produktu
Sněhově bílá; Vzor lineárních drážek
_

Software

Aplikace HP
HP Audio Switch; HP JumpStart
Software
Office 365 Personal 1-year1
Servis a podpora
McAfee LiveSafe™ 3
_

Další informace

Číslo dílu
P/N: Z3C50EA #BCM
Kód UPC/EAN: 190780741894
Kompatibilita s požadavky na energetickou efektivnost
Certifikace ENERGY STAR®; Registrace EPEAT® Silver
Hmotnost
1,44 kg
Rozměry
33,7 x 22,6 x 1,79 cm
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.
Klávesnice
Plnohodnotná klávesnice v ostrůvkovém stylu
HP Imagepad s podporou vícedotykových gest
Správa zabezpečení
Slot pro zámek Kensington MicroSaver®; Heslo při spuštění; Možnost použití zámků
jiných výrobců; Podpora modulu TPM (Trusted Platform Module)

Kompatibilní doplňky*

Záruční služby*

* Není součástí balení.
Náhlavní
souprava HP
H2800
(purpurová)
F6J06AA

Brašna HP
Signature Slim
Topload 35,5 cm
(14")
L6V67AA

Modrá
bezdrátová myš
HP Z3700
V0L81AA

Po 3 roky možnost
vyzvednutí a
vrácení
U1PS4E

1 1 rok předplatného služby Office 365 Personal součástí dodávky. Nezapomeňte službu aktivovat do 6 měsíců od aktivace systému Windows. Softwarová verze služby Office 365 Personal nesmí být použita pro činnosti komerční, neziskové nebo vytvářející

finanční příjem.2 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).3 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.)

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám 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 tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu. Microsoft, Windows a logo Windows jsou
registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost Hewlett-Packard Company užívá na základě licence. Intel a Core jsou ochranné známky
společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích. ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka vlády USA. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich 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. Podrobnosti naleznete na stránce
http://windows.microsoft.com/cs-CZ.
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