
Produktový katalóg HP zima 2013

Technológie, 
ktoré pracujú 
pre vás.



HP osobné počítače a tlačiarne

Spoločnosť Hewlett-Packard vyvíja najmodernejšie technológie tak, aby vám maximálne slúžili a spĺňali 
vaše každodenné požiadavky a tajné priania. Tento produktový katalóg dokladuje, že HP investuje do 
vývoja a vyrába také riešenia, s ktorými budete mobilní, efektívni a hlavne štýloví.

Aktuálne produkty a ich špecifikácie sú k dispozícii na www.hp.sk
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Notebooky a počítače radu HP Pavilion

HP osobné počítače

Inteligentné. Spoľahlivé. Univerzálne.
Pavilion vás bude baviť. 

Notebooky HP Pavilion sú charakteristické svojim nevšedným  
vzhľadom, ktorý pôsobí dokonalo vďaka žiarivým farbám, maximálne 
podporujú vašu mobilitu a s radom integrovaných moderných  

technológií uspokoja potreby vašich každodenných počítačových  
dobrodružstiev. Nechajte sa inšpirovať radom HP Pavilion.

Notebooky Počítače Atramentové tlačiarne Laserové tlačiarneNotebooky Počítače Atramentové tlačiarne Laserové tlačiarne



Môžete sa na neho 
kedykoľvek spoľahnúť  

HP Pavilion 17

• Výkonný procesor 
• Displej s vysokým rozlíšením  
 pre kvalitné zobrazenie 
• Zabudovaná DVD mechanika  
 a jednoduché pripojenie  
 s niekoľkými portami

Overený výkon  
má nový, tenší vzhľad
 
HP Pavilion 15

• Vychutnajte si filmy na DVD či dokonalú kvalitu  
 fotografií vďaka HD displeju 
• Počítajte s dodatočnou kapacitou úložiska
• Vstavaná DVD jednotka pre prácu i zábavu

Dotykové technológie 
na dosah. 

HP Pavilion 14 TouchSmart

• Windows 8 s dotykovou   
 obrazovkou 
• Tenký dizajn a možnosť  
 jednoduchého prenášania   
 kamkoľvek 
• Dostatočná kapacita  
 pre vaše dáta

Ideálny pre vašu 
zábavu a prácu  
na cestách
HP Pavilion 14

• Pracujte a hrajte sa kdekoľvek  
 vás napadne 
• Spoľahlivý výkon a množstvo  
 úložného priestoru 
• Webová kamera  
 HP TrueVision HD

Hustý dotykáč 
 

HP Pavilion TouchSmart 11 

• Windows 8 s dotykovou   
 obrazovkou 
• Kompaktný dizajn pre  
 dokonalú mobilitu  
• Skvelý zvuk a zobrazenie,  
 ideálny pre prácu i zábavu

od 389 € od 559 €od 539 € od 399 € od 579 €

Zvládnite všetko  
s príslušenstvom od HP.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Notebooky Počítače Atramentové tlačiarne Laserové tlačiarneNotebooky Počítače Atramentové tlačiarne Laserové tlačiarne



HP osobné počítače

Dokonalý výkon vo veľkom štýle.
Rovnováha medzi krásou a funkčnosťou.

Notebooky a počítače radu HP Envy
Zvládnuť náročný deň, dotiahnuť rozpracované úlohy alebo 
si iba odpočinúť pri filme. K tomu je potrebné tenké a mobilné 
zariadenie s kvalitným zobrazením, vysokým výkonom  
a dokonalým zvukom. Tomu, kto vlastní HP Envy,  
možno len závidieť.

Notebooky Počítače Atramentové tlačiarne Laserové tlačiarneNotebooky Počítače Atramentové tlačiarne Laserové tlačiarne



Ovládajte notebooky  
jednoduchým pohybom ruky.
HP Envy 17 Leap Motion

• Prevratná technológia pre jednoduché  
 ovládanie vďaka prirodzeným pohybom rúk 
• Aplikácia pre ovládanie gestami 
• Úžasný výkon s full HD displejom 

Ponorte sa do basov.

HP Envy Recline 23 TouchSmart

• Najlepšia zvuková a dotyková technológia  
 dostupná na počítači 
• Prispôsobiteľný dizajn, s ktorým môžete 
 pracovať a zabávať sa tým  
 najprirodzenejším spôsobom 
• Využite funkcie Windows 8 na maximum  
 s citlivým displejom pre všetkých 10 prstov 

Skvelý výkon multimédií. 
 
HP Envy 17 

• Sledujte či vytvárajte filmy  
 jednoducho a rýchlo  
• Počúvajte ten najčistejší  
 a najbohatší zvuk vďaka Beats AudioTM  
• Výkonná grafika pre každý detail 
 až do posledného pixelu

Úžasný dizajn.  
Výkon, ktorý vám vyrazí dych.
HP Spectre 13 UltrabookTM 

• Vychutnajte si QHD displej, vyššiu úroveň výkonu 
 a prelomový štýl s prvotriednym zariadením  
 Ultrabook spoločnosti HP™ 
• Ultraľahké a neuveriteľne tenké prevedenie z pevného,  
 jednoliateho hliníka vo farbách novej generácie. 
• Zariadenie je nabité všetkým, čo potrebujete  
 pre vytváranie obsahu, pripojenie a zábavu

Všetko v jednom.  
Zábava a práca kdekoľvek.
HP Envy Rove 20 Mobile AiO

•  Vydrží dlho na batérii a vďaka tomu   
 môžete zariadenie preniesť kamkoľvek 
• Vyberte si najlepšie miesto v dome pre   
 vytváranie kreatívnych návrhov a zábavu 
• Dotyková obrazovka pre jednoduché   
 ovládanie

Výnimočný výkon  
a zaujímavý dizajn
HP Envy 15

• Plnohodnotný Full HD displej pre  
 vynikajúcu kvalitu obrazu 
• BeatAudioTM - navrhnutý pre kvalitný  
 a bohatý zvuk 
• Vysoký výkon vďaka Intel   
 technológii

od 1 140 €

od 999 €

od 1 229 €

od 1 016 €

od 719 €

od 929 €

Zvládnete všetko  
s príslušenstvom  
od HP.

100 % tablet. 
100 % notebook. 
100 % Android TM. 
HP SlateBook 10 x2

• Plnohodnotná práca na dvoch  
 zariadeniach - notebooku  
 a tabletu 
•Dvojnásobná výdrž batérie,  
 každé zo zariadení vlastní   
 svoju batériu. 
•Plnohodnotný vibrujúci 
 Full HD displej

100 % notebook. 
100 % tablet. 
100 % inšpirácia. 
HP Split 13 x2

• Elegantné, flexibilné  
 a výkonné zariadenie  
 s kombináciou praktického  
 tabletu a výkonného   
 notebooku 
• Windows 8 s pohodlným   
 dotykovým ovládaním 
• Výkonný procesor generácie  
 Intel Haswell

100 % notebook. 
100 % tablet. 
100 % oboje.
HP Envy x2

• Dizajn dvoch zariadení  
 v jednom - notebooku  
 a tabletu. 
• Windows 8 s dotykovým   
 ovládaním. 
• Samostatná batéria v každej  
 časti zariadenia pre takmer  
 celodennú komfortnú prácu  
 i zábavu.

od 479 € od 899 €od 777 €

HP osobné počítače

Notebook, 
ktorý sa 
rýchlo 
premení  
na tablet.

Oddeliteľné 
notebooky HP
Premeniť notebook  
na tablet behom niekoľkých 
sekúnd, bola ešte pred pár 
rokmi absolútna utópia. 
Súčasné oddeliteľné 
zariadenia HP zabezpečujú 
maximálnu multimediálnu 
zábavu, a takisto 
plnohodnotnú prácu. Je to 
viac ako len notebook a viac 
ako len tablet. Je to sloboda 
pre vaše rozhodnutia.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Notebooky Počítače Atramentové tlačiarne Laserové tlačiarneNotebooky Počítače Atramentové tlačiarne Laserové tlačiarne



Jednoducho všetko  
čo potrebujete
HP Pavilion 23 AiO 

 
• Vysoké rozlíšenie webovej kamery  
 HP TrueVision 
• Tenký a prispôsobivý dizajn 
• Dostatočný výkon pre vašu prácu i zábavu

HP All-in-One pre celú rodinu
HP Pavilion TouchSmart 23 All-in-One

• Využite systém Windows 8 naplno s dotykovým displejom 
• Plnohodnotné HD na veľkej obrazovke  
 pre vašu jedinečnú zábavu 
• Inovatívne tenké prevedenie a jednoduchosť v nastavení

Všetko v jednom. All-in-One. 

HP Pavilion 20 AiO 

 
• Prispôsobivý dizajn s malou požiadavkou  
 na priestor 
• HD displej pre prácu s fotografiami  
 a sledovanie filmov 
• Výkonný procesor a grafická karta

od 383 € od 800 €

od 730 €

Kvalitné príslušenstvo HP 
v dokonalom dizajne

Sledujte všetko  
z akéhokoľvek uhlu
Monitor HP Pavilion 23xi  

• Antireflexný 23” monitor 
 (58,4cm) s jednoduchým   
 pripojením 
• LED podsvietenie 
• Neuveriteľný výkon, živé  
 farby a inteligentný softvér  
 HP My Display

Život je hra.  
Žite naplno.
HP Envy 810 

• Najlepší počítač od HP  
 s modernými dizajnovými  
 prvkami 
• Univerzálny počítač, ktorý  
 sa bude rozširovať i s vašimi  
 rastúcimi potrebami 
• Rýchly procesor, výkonná  
 grafika a dostatočný úložný  
 priestor

Počítač pre bežné 
použitie. 
HP 110 

 
• Elegantný a moderný čierny  
 dizajn 
• Jednoduché ukladanie  
 a zdieľanie súborov 
•Jednoduchý a pohodlný   
 prístup k portom, zásuvkám 
 a optickej jednotke

od 318 €

Multimediálny počítač 
do domácnosti 
HP Pavilion 500

 
• Čistý a moderný štýl PC bude  
 ladiť do vášho interiéru 
• Univerzálny počítač, ktorý  
 sa bude rozširovať s vašimi  
 rastúcimi potrebami 
• Rýchly procesor, výkonná   
 grafika a dostatočný úložný  
 priestor

od 495 € od 1 581 € od 158 €

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Notebooky Počítače Atramentové tlačiarne Laserové tlačiarneNotebooky Počítače Atramentové tlačiarne Laserové tlačiarne



HP tlačové riešenia

Urobte dobrý dojem s tlačovým  
riešením HP.
Jednoduchá matematika s tlačovými nákladmi.

Ak chcete dosiahnuť dokonalú tlač, musíte tomu venovať množstvo času, energie a vášne.  
Prečo však platiť vysoké čiastky za tlačené stránky, fotografie či vzdelávacie materiály pre vaše 
deti? Spoločnosť HP si uvedomuje, že vo firme i v domácnosti potrebujete počítať s každým 
eurom, a  preto vyvinula tlačiarne HP Deskjet Ink Advatage. Tieto tlačiarne znížia vaše náklady 
na tlač až o polovicu, sú multifunkčné, pohodlné na ovládanie a je možné na nich jednoducho 
tlačiť z vašich mobilných zariadení.

Až 2x viac strán za rovnakú cenu.

Notebooky Počítače Atramentové tlačiarne Laserové tlačiarneNotebooky Počítače Atramentové tiskárny Laserové tlačiarne



Zjednodušená a spoľahlivá  
tlač s nízkymi nákladmi. 
 
HP Deskjet Ink Advantage 1515 AiO

• Cenovo dostupná a spoľahlivá tlačiareň  
 pre jednoduchú každodennú tlač 
• Tlač, skenovanie, kopírovanie 
• Atramentové kazety HP 650

Tlačte bezproblémovo
aj na diaľku
 
HP Deskjet Ink Advantage 4625 AiO

• Riešenie vhodné aj pre menšie pracovné 
 skupiny a kancelárie 
• Profesionálny vzhľad dokumentov 
•Automatický podávač dokumentov  
 na 35 listov  
• Oddelené tlačové zásobníky 
• ePrint, AirPrint a wifi pripojenie 
• Kazety HP 655

Tlačte obojstranne  
a šetrite
 
HP Deskjet Ink Advantage 3525 AiO

• Automatická obojstranná tlač,  
 ePrint, AirPrint a wifi pripojenie 
• Samostatné atramentové kazety 
• Tlač, skenovanie, kopírovanie  
• Oddelené atramentové kazety HP 655

Domáce fotografie  
za najnižšiu cenu

HP Deskjet Ink Advantage 6525 AiO 
 
•Automatický zásobník na fotografický   
 papier, intuitívna tlač z dotykového displeja 
• Skenovanie do e-mailu, ePrint a AirPrint

• Wifi pripojenie a duplexná tlač

•Oddelené atramentové kazety HP 655

Jednoduchá bezdrôtová tlač  
s nízkymi nákladmi
 
HP Deskjet Ink Advantage 2545 AiO

•Jednoduchá bezdrôtová tlač 
• Tlač, skenovanie, kopírovanie 
• Atramentové kazety HP 650

od 54 € od 139 €od 69 € od 89 € od 99 € od 83 € od 119 € od 139 €

Tlačiareň vystačí študentom
aj v kanceláriách.
 
HP Officejet 6700 Premium AiO

• Multifunkčné zariadenie (tlač, skenovanie,  
 kopírovanie, fax) s wifi pripojením 
• Automatický podávač dokumentov 
• Duplexná tlač 
• Kazety HP 932 čierna, HP 933 azúrová, 
purpurová a žltá

Skenujte jednoducho do e-mailu  
a tlačte výhodne

HP Deskjet Ink Advantage 5525 AiO

• Jednoduchá bezdrôtová tlač s nízko nákladovými  
 atramentovými kazetami HP 
• Jednoduché skenovanie do e-mailu a tlač  
 z pamäťových kariet, ePrint, AirPrint, duplex 
• Dotykový displej 
• Oddelené atramentové kazety HP 655

Domáca produktivita
za nízke náklady.

HP Deskjet Ink Advantage 2645 AiO

•Automatický podávač dokumentov 
 na 35 listov 
•Rýchla, jednoduchá tlač, skenovanie, 
 faxovanie, kopírovanie viacstránkových 
 dokumentov 
• Kazety HP 650

Originálny spotrebný materiál HP 
funguje skvele presne ako vy.
 
Spoločnosť HP vám doručí všetko potrebné pre neobmedzenú tlač. Nechajte sa inšpirovať a objavte 
neobmedzený svet kreativity. K tlačiarni HP stačí iba zvoliť príslušný originálny atrament HP,  
fotografické papiere či iné odporúčané materiály od HP. Iba originálny spotrebný materiál HP  
vám šetrí dodatočné náklady a prináša bezkonkurenčnú kvalitu s profesionálnymi výsledkami.

* Na základe porovnania výťažnosti na stranu od spoločnosti HP pre originálne kazety HP a balenia combo, oproti obyčajným originálnym kazetám HP a odporúčaným 
maloobchodným cenám. Skutočná výťažnosť závisí od použitej tlačiarne, tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od porovnávaných 
kaziet. Viac na hp.com/go/learnaboutsupplies 

Kúpte viac, plaťte menej. 
Ušetrite až 20 % s balením HP Combo.* 
Combo Pack HP 364

Notebooky Počítače Atramentové tlačiarne Laserové tlačiarneNotebooky Počítače Atramentové tlačiarne Laserové tlačiarne

50 %



HP LaserJet Pro 100 color MFP M175a

•Multifunkčná farebná laserová tlačiareň 
 s automatickým podávačom dokumentov 
• Maximálne mesačné zaťaženie 
 až 20 000 strán 
• Vhodná pre pracovne, malé či stredne   
 veľké kancelárie

od 229 €

HP LaserJet Pro M1212nf MFP

• Čiernobiela laserová tlačiareň,  
 kopírovanie, skener a fax  
• Optimálne do menších kancelárií, kde sa  
 tlačí maximálne 2000 strán mesačne 
• Možnosť využiť tlač na rôzne  
 typy papierov

od 169 €

HP LaserJet Pro M1536dnf MFP

• Čiernobiela multifunkčná laserová   
 tlačiareň 
• Prevádzková záťaž až 8000 strán   
 mesačne 
• Funkcia automatickej  
 obojstrannej tlače

od 233 €

HP LaserJet Pro CP 1025

• Farebná laserová tlačiareň 
• Odporúčaná mesačná záťaž  
 až 15 000 strán 
• Vstupný zásobník na 150 listov

od 119 €

HP LaserJet Pro P1102w

•Laserová tlačiareň vhodná do domácností 
 a menších kancelárií 
• Hlavnou prednosťou je integrované   
 bezdrôtové pripojenie, rýchla a efektívna tlač 
•Funkcia automatického zapínania a vypínania  
 pre vysokú energetickú úspornosť

od 112 €

HP LaserJet Pro 200 color MFP M276n

• Multifunkčná farebná laserová tlačiareň 
 s integrovaným LAN sieťovým pripojením 
• Dokonalý dizajn, ktorý šetrí priestor 
 v kancelárii 
• Dokumenty v profesionálnej kvalite 
 a zachovanie ekonomickej prevádzky

od 339 €

HP LaserJet Pro 200 color M251nw

•Farebná laserová tlačiareň s bezdrôtovým 
 aj drôtovým pripojením do siete 
•Optimálne mesačné vyťaženie  
 30 000 strán 
•Jednoduchá obsluha vďaka farebnému 
 dotykovému displeju, funkciám  
 ako HP Smart Install, ePrint atď

od 244 €

HP LaserJet Pro M1132 MFP

• Multifunkčná čiernobiela  
 laserová tlačiareň 
• Odporúčaná mesačná záťaž  
 až 2000 strán 
• Vstupný zásobník na 150 listov

od 129 €

Využite ponuky 
ekonomicky  
výhodných dvojbalení 
tonerov HP.
HP 78A dual pack

Notebooky Počítače Atramentové tlačiarne Laserové tlačiarneNotebooky Počítače Atramentové tlačiarne Laserové tlačiarne



Viac informácií na hp.sk

Vysvetlenie použitých grafických ikon 

Objavte a vyberte si z bohatej ponuky produktov HP vo vašom 
najbližšom či najobľúbenejšom obchode. 

Všetky
porty

Scan
do e-mailu

Dotykový 
displej

ePrint

Tenký a ľahký 
dizajn

Wireless 
direct

Leap 
Motion

HD

Wifi

Windows

Desaťbodový
dotyk

Auto  
On/Off

ReproduktoryPrehrávač
CD / DVD

Automatický 
podávač 
dokumentov

Batéria 

Úložisko

Ink Advantage

Maximálny 
výkon

Scan

Displej 
Full HD

Obojstranná 
tlač

Operačný 
systém
Android

Beats 
AudioTM

HP Smart 
Install

Nakloniť
alebo položiť

1. strana 
vytlačená
za x sekúnd 

Numerická 
klávesnica

HP Cool  
Sense

Až o 50 % 
nižšie náklady

Možnosť  
naklonenia až 
do 70 stupňov

Webová  
kamera 
TrueVision HD 
spoločnosti HP

Prenosný 
displej

2 v 1

50 %


