
HP Pavilion dv6-2160ec Entertainment Notebook PC
Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča systém Windows 7.

Tento 15,6-palcový prenosný počítač s možnosťou výberu z dvoch nápadných
povrchových úprav HP Imprint je váš mobilný partner pre zábavu. Využite
sofistikovanú eleganciu a výkon na uskutočňovanie viacerých úloh súčasne a získajte
maximum z multimediálneho obsahu.

● Inteligentná elegancia
Prenosný počítač HP Pavilion dv6-2100 vás určite uchváti
možnosťou výberu z dvoch nových dizajnov Imprint –
Espresso s lesklým čiernym povrchom a nenápadným
kruhovým vzorom alebo Moonlight s jemným vzorom z
kriviek v studenej sivej farbe na bielom pozadí.

● Maximálna zábava
Softvér HP MediaSmart sústreďuje všetky formy zábavy na
jednom mieste v dosahu jedného kliknutia – od videa, cez
digitálne fotografie až po hudbu. Vďaka 39,6 cm
(15,6-palcovej) podsvietenej obrazovke LED je tento
prenosný počítač ideálnou alternatívou stolného počítača.

● Skutočne prenosná zábava
Blu-ray, vynikajúci zvuk a dvojica konektorov pre slúchadlá
poskytujú nekompromisnú zábavu (k dispozícii pri vybraných
modeloch).

● Zostaňte pripojení
Integrovaná webová kamera a duálne digitálne mikrofóny sú
ideálne pre sociálne siete a komunikáciu.

● Zaistenie zábavy používateľa
HP ProtectSmart automaticky rozpozná, či notebook spadol
a skôr, ako sa notebook dotkne podlahy, sa pevný disk
automaticky prestane otáčať, čím pomáha predísť strate
súborov a dát.

● Displej, ktorý je dobrý pre Zem
Získajte ostrý, jasný obraz a obmedzte svoju ekologickú
stopu. Prenosný počítač HP dv6-2100 je vybavený
energeticky účinným, podsvieteným displejom LED bez
obsahu ortuti. To je dobrá správa pre planétu ako počas, tak
aj po uplynutí životného cyklu displeja.
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Operačný systém Originálny Windows® 7 Home Premium 64-bit

Procesor Procesor Intel® Core™ i5i5-520M
2,4 GHz, 3 MB pamäte cache úrovne 2
Intel® HM55

Pamäť 4 GB DDR3 (2 x 2 048 MB)
2 užívateľsky prístupné pamäťové sloty
Podporuje 8 GB pamäte DDR3

Ukladacie zariadenia Pevný disk 640 GB SATA 5400 ot/min
Partícia do veľkosti 12 GB na obnovu systému
Optická jednotka SATA: LightScribe SuperMulti DVD±RW s
podporou dvojvrstvového zápisu
Vytvárajte potlač diskov v kvalite sieťotlače priamo vo vašom
počítači pomocou technológie LightScribe: Jednoducho disk
napálite, obrátite a napálite.

Mobilná zábava Webkamera HP Pavilion s integrovaným digitálnym mikrofónom;
VGA
Televízna DVB-T karta s diaľkovým ovládaním, HP mobilné
diaľkové ovládanie

Komunikácia Integrovaná sieťová karta Ethernet LAN 10/100/1000
802.11 b/g/n; Bezdrôtová sieťová technológia Bluetooth®
1 slot ExpressCard/54 (podporuje tiež ExpressCard/34),
integrovaná čítačka digitálnych médií 5-v-1 pre karty Secure
Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro alebo xD
Picture

Jednoduché
používanie

Integrované čítacie zariadenie odtlačkov prstov

Obrazovka 39,6 cm (15,6") LED displej HP BrightView s vysokým rozlíšením
Rozlíšenie obrazovky: 1366 x 768

Video NVIDIA® GeForce® GT 320M, až 2 299 MB celkovej grafickej
pamäte s vyhradenou pamäťou 1 GB DDR3

Zvuk Reproduktory Altec Lansing – zvuk SRS Premium

Klávesnica Klávesnica plnej veľkosti s integrovanou numerickou klávesnicou
Dotykový panel s tlačidlom zap./vyp. a priradeným panelom na
vertikálne rolovanie hore/dolu

Porty 4 porty USB 2.0 (štvrtý zdieľaný s portom eSATA), 1 konektor
HDMI, 1 konektor eSATA + USB, 1 port VGA, 1 sieťový konektor
RJ45, rozširujúci port, 2 výstupy na slúchadlá, 1 vstup na
mikrofón, 1 port FireWire® IEEE 1394, infračervené rozhranie CIR

Napájanie Sieťový adaptér na striedavý prúd s výkonom 90 W
6-článková lítium-iónová batéria

Softvér Microsoft® Works a Microsoft® Office Home a Student 2007
(60-dňová skúšobná verzia)
Microsoft® Internet Explorer
Windows® Live Messenger, Adobe® Reader, Adobe® Flash
Player
HP MediaSmart Suite, HP Setup, HP Advisor, HP Support
Assistant, HP ProtectSmart, Cyberlink DVD Suite
Windows Media center, aplikácie Windows Live™
Hracia konzola HP s hodinami bezplatného hrania hier, EasyBits
Magic Desktop, Norton Online Backup (30-dňová skúšobná
verzia)

Servis 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™ 2009 (60
dní s priebežnou aktualizáciou); Pomoc a technická podpora k
prenosnému počítaču

Ďalšie informácie P/N: WB417EA #AKB
UPC/EAN code: 884962685280

Farba produktu HP Imprint - Mesačný svit

Hmotnosť Bez balenia: 2,88 kg
Balené: 4,72 kg
Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie.

Rozmery Bez balenia: 25,8 cm (D) x 37,85 cm (Š) x 3,4 cm (min. V)/4,2
cm (max. V)
Balené: 450 x 160 x 345 mm

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.


