
Okamžitá radost
Výkon, který je o krok napřed. Pořiď si notebook, který
se vyrovná špičkovému výkonu procesoru Intel® 11.
generace.

Lehký jako pírko. Zábavný každým coulem.
Kompaktní notebook s přesným touchpadem, baterií s
dlouhou výdrží a technologií HP Fast Charge
usnadňuje práci na cestách.

Epická zábava
Notebook se zvukem od B&O, větším poměrem
obrazovky k tělu a tenkým rámečkem, který nabízí
maximální obraz, je jako velký popcorn v malém
kornoutku.

Dechberoucí zážitky, ať jsi kdekoli
Procesory Intel® Core™ 11. generace přináší dokonalou
kombinaci funkcí, se kterými tě nic nezastaví. Zvládni
rychle každou výzvu díky vysokému výkonu, okamžité
odezvě a nejlepšímu připojení ve své třídě.

Osvobozující životnost baterie
Žijte si svůj den bez starostí o nabíjení. S výdrží baterie až
8 hodin můžete pracovat nebo sledovat multimediální
obsah mnohem déle bez nutnosti nabíjení.

Windows 10
Dělejte skvělé věci v dobře známém prostředí systému
Windows – a ještě lépe. Spolehněte se na lepší
zabezpečení, větší produktivitu a více osobního přístupu s
předinstalovanými funkcemi a vylepšeními jako Windows
Hello a Cortana.

HP Sales Central
HP Pavilion Laptop 15-eg0700nc (341H8EA)
Aktivní od data 22.12.2020

Přehled
Pracuj kdekoli. Hraj všude.

Notebook Pavilion 15 nabízí vyšší výkon v menším profilu a
umožňuje udělat víc, ať jsi kdekoli. Vychutnej si dechberoucí
zábavu díky obrazovce s tenkým rámečkem a zvukem od B&O.

Neuvěřitelný výkon v menším počítači umožňuje udělat víc a
vychutnat si zábavu, ať jsi kdekoli.
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Antireflexní panel
Užívejte si sluníčko a svůj oblíbený obsah s panelem
vybaveným antireflexním filtrem. Neodrazivý panel s
nízkou úrovní lesku zajistí lepší zobrazení ve venkovním
prostředí.

HP Fast Charge
Když notebooku dochází energie, nikdo nemá čas na
dlouhé nabíjení. Nabijte vypnuté zařízení z 0 na 50 % své
kapacity přibližně za 45 minut.

Displej FHD IPS
Spolehněte se na křišťálově čistý obraz z jakéhokoli úhlu.
S širokými pozorovacími úhly 178° a ostrým rozlišením 1
920 x 1 080 budete mít vždy skvělý pohled na svůj
oblíbený obsah.

Technické údaje

Operační systém
Windows 10 Home 64

Rodina procesorů
Procesor Intel® Core™ i5 11. generace

Hlavní prodejní argument MDA
K dispozici Windows 10 nebo jiný operační systém

procesor
Intel® Core™ i5-1135G7 (max. 4,2 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 8 MB mezipaměti L3, 4 jádra) 1

Čipová sada
Integrovaný systém SoC Intel®

Specifikace dopadu na udržitelnost
Bedna reproduktoru z plastů pocházejících z oceánů

Správa zabezpečení
Slot pro bezpečnostní zámek Kensington Nano

Standardní velikost paměti
8GB paměť DDR4-3200 MHz RAM (2x 4 GB)

Rozvržení paměti (sloty a velikost)
2x 4 GB

Popis pevného disku
Disková jednotka SSD 512 GB PCIe® NVMe™ M.2

Cloudová služba
Dropbox

Optická jednotka
Optická jednotka není součástí dodávky

Monitor
39,6cm (15,6") displej IPS s rozlišením FHD (1 920 x 1 080), tenkým rámečkem, antireflexní úpravou, 250
nity a 45% NTSC

Velikost displeje (úhlopříčka)
39,6 cm (15,6")

Grafická karta
Integrováno

Grafika (integrovaná)
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Grafika Intel® Iris® Xᵉ

Porty
1x SuperSpeed USB Type-C® s přenosovou rychlostí signálu 10 Gb/s (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4,
HP Sleep and Charge); 2x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s; 1x HDMI 2.0; 1x AC
Smart Pin; 1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon

Rozšiřující sloty
Víceformátová čtečka multimediálních karet SD

Web kamera
Kamera HP Wide Vision 720p HD s dvěma integrovanými digitálními mikrofony

Funkce pro ovládání zvuku
Zvuk od B&O; Dva reproduktory; HP Audio Boost

Polohovací zařízení
HP Imagepad s podporou vícedotykových gest; Podpora přesného touchpadu

Klávesnice
Přirozeně stříbrná plnohodnotná klávesnice s podsvícením a numerickými klávesami

Bezdrátové připojení
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) a Bluetooth® 5 (podpora gigabitových přenosových rychlostí) 1

Typ napájení
45W napájecí adaptér Smart AC

Typ baterie
3článková lithium-iontová (41 Wh)

Účinnost napájení
Certifikace ENERGY STAR®; Registrace EPEAT® Silver

Design produktu
Pískovaný kryt a rám klávesnice, základna s lakovaným povrchem

Barva produktu
Přirozeně stříbrný hliník

Minimální rozměry (Š x H x V)
36,02 x 23,4 x 1,79 cm
(Rozměry jsou závislé na konfiguraci.)
3

Hmotnost
1,75 kg

Číslo UPC
195697644382

Rozměry balení (š x h x v)
6,9 x 52 x 30,5 cm

Hmotnost balení
2,29 kg

Dodávaný software
McAfee LiveSafe™

Předinstalovaný software
ExpressVPN (bezplatná 30denní zkušební verze); LastPass Premium (bezplatná 30denní zkušební verze)

Záruka
Tříletá omezená záruka na hardware se službou vyzvednutí a vrácení, na díly a práci

Přehled
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Přehled

1 Nabije baterii až na 50 % kapacity do 45 minut, když je systém vypnutý (pomocí příkazu k vypnutí). Doporučujeme používat adaptér HP dodaný s
notebookem, nedoporučujeme používat nabíječku baterií s nižší kapacitou. Jakmile je baterie nabita na 50 % kapacity, rychlost nabíjení se vrátí do normálu.
Doba nabíjení se může lišit o +/-10 % vzhledem k odchylkám mezi systémy. K dispozici u vybraných produktů HP. Kompletní seznam specifikací produktu je k
dispozici na adrese http://store.hp.com.

2 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

3 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky
této technologii výhodu. Výkon a taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním zatížení aplikací a konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u
modelů produktů Intel nemusejí odpovídat výkonu.

4 Skutečná propustnost se může lišit. USB Type-C® a USB-C® jsou ochranné známky společnosti USB Implementers Forum.
5 Výdrž baterie se liší v závislosti na různých faktorech, včetně konkrétního modelu, konfigurace, spuštěných aplikací, funkcí, míry využití, bezdrátového

připojení a nastavení řízení spotřeby. Maximální kapacita baterie vlivem dlouhodobého používání přirozeně klesá. Další podrobnosti jsou k dispozici na adrese
https://bapco.com/products/mobilemark-2018/.

Technické údaje

6 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Výhody plynoucí z používání této technologie nejsou
zaručené pro všechny zákazníky nebo softwarové aplikace. Výkon a taktovací frekvence se liší v závislost

7 Výkon funkce Intel® Turbo Boost se liší v závislosti na hardwaru, softwaru a celkové konfiguraci systému. Více informací naleznete na stránce
http://www.intel.com/technology/turboboost/.

11 Využívejte síť Wi-Fi® s podporou gigabitového připojení při přenosu souborů mezi dvěma zařízeními, které jsou připojené ke stejnému směrovači. Vyžaduje
bezdrátový směrovač, který se prodává samostatně a podporuje 160MHz kanály.

12 Bezdrátový přístupový bod a požadované služby internetového připojení jsou prodávány samostatně. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových
bodů je omezená.

13 Bezdrátový přístupový bod a služby internetového připojení jsou prodávány samostatně. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je
omezená. Rozhraní Wi-Fi 6 (802.11ax) je zpětně kompatibilní s předchozími specifikacemi 802.11. Specifikace p

16 Rozhraní Wi-Fi 6 (802.11ax) není podporováno na Ukrajině, v Rusku a v Indonésii, kde budou nastavení Wi-Fi optimalizována pro místní předepsané
požadavky (802.11ac).

http://store.hp.com
https://bapco.com/products/mobilemark-2018/
http://www.intel.com/technology/turboboost/


Vybavení

Certifikace (1)

Datový list (1)

CE Declaration Notebook Pavilion laptop 15 15x Series TPN-Q246
Notebook Pavilion laptop 15 15x Series

HP Pavilion Laptop 15-eg0700nc
HP Pavilion Laptop 15-eg0700nc Data sheet

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c06718453.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c06971707.pdf


Obrázky – produkt (6)

Videa (7)
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Pravý profil, zavřený
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Levý profil, zavřený

HP Pavilion 15 Laptop PC Intel Natural Silver Fast Charging 16x9 - Czech

HP Pavilion 15 Laptop PC Intel Natural Silver Fast Charging 16x9 - English

HP Pavilion 15 Laptop PC Intel Natural Silver Fingerprint Reader 16x9 - Czech
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