
HP Pavilion dv6-3160sc Entertainment Notebook PC
Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča systém Windows 7.

Pripravení na zábavu? HP Pavilion dv6 ponúka vysoký výkon, grafiku, audio, video a
softvér HP pre výnimočné multimédiá a zábavu. Navyše získate štýlovú mobilitu s
výrazným povrchom, dotykovú štruktúru a materiály, ktoré sa hodia k vášmu
životnému štýlu.

● Skutočne strhujúci mobilný výkon
Získajte plný výkon počítača, ktorý si môžete vziať
kdekoľvek. HP Pavilion dv6 poskytuje výber z najnovších
procesorov Intel® a AMD pre úžasný výpočtový výkon plus
výkonnú samostatnú grafiku obsahujúcu 1 GB VRAM,
hybridný PowerExpress a Crossfire.

● Pohodlná, jednoduchá funkcionalita
HP Pavilion dv6 bol vyrobený tak, aby pracoval vašim
spôsobom. Poskytuje voliteľnú podsvietenú klávesnicu plus
veľký clickpad pre jednoduché ovládanie a najnovšiu
podporu gest. Vďaka jednodotykovému akčnému tlačidlu a
voliteľnej dotykovej obrazovke je práca s počítačom
jednoduchá a zábavná.

● Bezpečné a rozsiahle úložisko
S novou 1 TB, 12,5 mm internou HDD optickou mechanikou
budete mať dostatočný priestor pre všetky vaše údaje – a
udržiavajte ich v bezpečí s voliteľnou čítačkou odtlačkov
prstov SimplePass. Navyše získate všetku potrebnú
konektivitu: VGA, USB, eSATA a HDMI.

● Dokonalý zážitok z multimédií

Vychutnajte si úplnú podporu výnimočného zvuku a obrazu:
ako rozšírené audio Dolby, Altec Lansing reproduktory,
obrazovka s vysokým rozlíšením a podpora optickej
mechaniky Blu-ray. Zaznamenajte váš svet s HP TrueVision
webkamerou a digitálnymi mikrofónmi.

● Dizajn, ktorý žiari
HP Pavilion dv6 bude sprevádzať váš osobný štýl kdekoľvek
pôjdete. Obsahuje elegantný a trvácny kryt s vrytými
ilustráciami a bohatými nasýtenými farebnými možnosťami.
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Operačný systém Originálny Windows® 7 Home Premium 64-bit

Procesor Procesor Intel® Pentium® P6100
2,0 GHz, 3 MB pamäte cache úrovne 3
Čipová súprava Intel® HM55

Pamäť 4 GB DDR3 (1 x 4 096 MB)
2 užívateľsky prístupné pamäťové sloty
Podporuje 8 GB pamäte DDR3

Ukladacie zariadenia Pevný disk 320 GB SATA 7200 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 v počítači
pomocou technológie LightScribe: Jednoducho disk napálite,
obrátite a napálite.

Mobilná zábava Webkamera HP TrueVision s integrovaným digitálnym mikrofónom
(VGA low-light)

Komunikácia Integrovaná sieťová karta Ethernet LAN 10/100/1000
802.11 b/g/n; Bezdrôtová sieťová technológia Bluetooth®
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 LED displej HP BrightView s uhlopriečkou 39,6 cm (15,6") a
vysokým rozlíšením
Rozlíšenie obrazovky: 1366 x 768

Video Grafická karta ATI Mobility Radeon™ HD 5470 (prepínateľná),
celková grafická pamäť až 2202 MB s vyhradenou 512 MB
DDR3

Zvuk Reproduktory Altec Lansing – Dolby Advanced Audio

Klávesnica Klávesnica v plnej veľkosti s delenými klávesmi
HP dotykový ovládač (Clickpad) s podporou multidotykových giest
a s tlačidlom Zapnúť/Vypnúť

Porty 1 port VGA
1 port HDMI
1 výstup na stereoslúchadlá
1 vstup pre mikrofón
4 porty USB 2.0 (4. zdieľaný s portom eSATA)
1 port eSATA + USB
1 port RJ45 ethernet

Napájanie Napájací adaptér 90 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 MediaSmart Suite, HP QuickWeb, HP Setup, HP Advisor, HP
Support Assistant, HP ProtectSmart, Cyberlink DVD Suite
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™ 2011 (60
dňová priebežná aktualizácia); Pomoc a tech. podpora & k
prenosnému počítaču

Ďalšie informácie P/N: XE058EA #AKB
UPC/EAN code: 885631945469

Farba produktu Argento so vzorom Stream - leštený hliník

Hmotnosť Bez balenia: Už od hmotnosti 2,49 kg
Balené: 4,6 kg
Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie.

Rozmery Bez balenia: 24,5 cm (D) x 37,8 cm (Š) x 3,08 cm (min. V) / 3,60
cm (max. V)
Balené: 520 x 110 x 345 mm

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
Záruku na váš produkt môžete rozšíriť až na 3 roky; ďalšie
informácie konzultujte s vašim predajcom HP.


