
Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť Compaq odporúča systém Windows 7.

Compaq Presario CQ56-170SC
Notebook PC
Vďaka perfektnému vyváženiu technológie a
vzhľadu vám tento notebook pomôže stihnúť viac a
zostať v spojení. Toto je najlepšia voľba pre
bezproblémovú prácu s počítačom za cenu, ktorý
si môžete dovoliť.

Produkt sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky
vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno
považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby či vynechaný text v tejto príručke. Microsoft, Windows a Windows Vista sú ochranné známky skupiny
spoločností Microsoft.
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Operačný systém
● Originálny Windows® 7 Home Premium 64-bit

Procesor
● Procesor Intel® Pentium® T4500
● 2,3 GHz, 1 MB pamäte cache úrovne L2, Čipová

súprava Intel® GL40

Pamäť
● 3 GB DDR2 (1 x 1024 MB + 1 x 2048 MB)
● 2 užívateľsky prístupné pamäťové sloty
● Podporuje 8 GB pamäte DDR2

Ukladacie zariadenia
● Pevný disk 320 GB SATA 5400 ot/min

Partícia do veľkosti 12 GB na obnovu systému
● Optická jednotka SATA: LightScribe SuperMulti

DVD±R/RW s podporou dvojvrstvového zápisu
● Vytvárajte potlač diskov v kvalite sieťotlače priamo vo

vašom počítači pomocou technológie LightScribe:
Jednoducho disk napálite, obrátite a napálite.

Komunikácia
● Integrovaná 10/100BASE-T Ethernet LAN
● 802.11 b/g/n; Bezdrôtová sieťová technológia

Bluetooth®

Obrazovka
● Webkamera s integrovaným mikrofónom (VGA)
● LED displej HP BrightView s uhlopriečkou 39,6 cm

(15,6") a vysokým rozlíšením
● Rozlíšenie: 1366 x 768

Video
● Grafická karta Intel® Graphics Media Accelerator

4500M, až 1 309 MB celkovej dostupnej grafickej
pamäte

Zvuk
● Bežné, stereo

Klávesnica
● Klávesnica so štandardnými rozmermi, jedným

dotykovým tlačidlom pre spustenie a akčnými klávesmi
● Dotykový panel s tlačidlom zap./vyp. a podporou

2-cestného rolovania

Porty
● 1 port VGA
● 1 výstup na stereoslúchadlá
● 1 vstup pre mikrofón
● 3 porty USB 2.0
● 1 port RJ45 ethernet

Zdroj
● Sieťový adaptér na striedavý prúd s výkonom 65 W
● 6-článková lítium-iónová batéria

Softvér
● Microsoft® Office Starter 2010 (vrátane verzií s

obmedzenou funkcionalitou iba Word® a Excel®, s
reklamami)

● Microsoft® Internet Explorer, Windows® Live
Messenger, Adobe® Reader, Adobe® Flash Player

● HP Setup, HP Advisor, HP Support Assistant, Cyberlink
DVD Suite, Cyberlink Power DVD, Cyberlink YouCam,
aplikácie Windows Live™, HP Games Console s
hodinami bezplatného hrania

● Norton Online Backup (30-dňová skúšobná verzia)

Služby a podpora
● Oblasť pre obnovu disku (vrátane možnosti samostatne

obnoviť systém, aplikácie alebo ovládače)
● Voliteľná možnosť premiestniť oblasť pre obnovu disku
● Nástroj na vytvorenie obnovovacieho disku CD/DVD
● Symantec™ Norton Internet Security™ 2011 (60 dňová

priebežná aktualizácia)
● Pomoc a tech. podpora & k prenosnému počítaču

Ďalšie informácie
● P/N: XP258EA #AKB

Farba produktu
● Čierna

Hmotnosť
● Už od hmotnosti 2,55 kg
● 3,7 kg Balené

Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie.

Rozmery
● 24,6 cm (D) x 37,4 cm (Š) x 3,28 cm (min. V) / 3,78 cm

(max. V)
● 520 x 110 x 345 mm Balené

Zhoda s normami energetickej efektívnosti
● Konfigurácie v súlade s ENERGY STAR®, registrované

EPEAT® Silver v mieste aplikácie/podpory. Pre stav
registrácie v jednotlivých krajinách pozri
http://www.epeat.net

Záruka
● 2 roky, vyzdvihnutie a vrátenie u vás, vzťahuje sa na

súčiastky a prácu
● Môžete rozšíriť záruku na váš produkt až na 3 roky;

podrobnejšie informácie konzultujte s vašim predajcom
HP.


