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Notebook HP ProBook 450 G6Notebook HP ProBook 450 G6
Výkon, styl a užitná hodnota přesně podle rostoucích potřeb vaší firmy.Výkon, styl a užitná hodnota přesně podle rostoucích potřeb vaší firmy.

Plně vybavený, tenký a lehký počítač
HP ProBook 450 umožňuje
profesionálům produktivně pracovat v
kanceláři i na cestách. Stylový design,
volitelný čtyřjádrový  výkon a dlouhá
výdrž baterie počítače HP ProBook
představují důležitý aspekt každého
moderního pracoviště.

Společnost HP doporučuje systém
Windows 10 Pro.

Cenově dostupný a stylový ultratenký designCenově dostupný a stylový ultratenký design

Počítač HP ProBook 450 propůjčí stylový design každé firmě. Ultratenké šasi s
ostrými liniemi, jasnými hranami a novou přirozeně stříbrnou povrchovou
úpravou drží téměř bezrámečkový displej, který lze otevřít o 180° a usnadnit
tak sdílení obsahu.

Zabezpečení, odolnost, připojení.Zabezpečení, odolnost, připojení.

Každá úspěšná firma vyžaduje počítač s firemními funkcemi. Zabezpečený
počítač HP ProBook 450 disponuje širokým výběrem bezpečnostních funkcí,
odolným šasi a možnostmi připojení, které lze přizpůsobit různým potřebám.

Výkonné procesoryVýkonné procesory

Poraďte si každý den s více urgentními úlohami na počítači HP ProBook 450,
který disponuje nejnovějším volitelným čtyřjádrovým procesorem Intel®
Core™ 8. generace , volitelnou samostatnou grafikou NVIDIA® GeForce®  a
dlouhou výdrží baterie.

Buďte produktivní za každé situace. Vyzkoušejte nové funkce systému
Windows 10 Pro na tenkém, lehkém počítači HP ProBook 450 s volitelnou
dotykovou obrazovkou.
Počítač HP ProBook 450 propůjčí design, kvalitu a odolnost každé firmě.
Ultratenké šasi s novou přepracovanou přirozeně stříbrnou povrchovou
úpravou obsahuje 3D kovanou hliníkovou desku klávesnice a odolný vyražený
hliníkový horní kryt.
S funkcí automatizace na úrovni firmwaru HP BIOSphere Gen4 si zachováte
vysokou produktivitu a minimální prostoje. Vaše počítače získají dodatečnou
ochranu díky automatickým kontrolám aktualizací a zabezpečení.
Vyztužte zabezpečení použitím několika prvků ověřování, včetně čtečky
otisků prstů a rozpoznání obličeje.
Získejte to nejlepší z obou světů s možností výběru dvou úložných jednotek
od HP – SSD a klasického pevného disku.
Zůstaňte ve spojení se samoopravitelnou bezdrátovou technologií ovladače
HP Connection Optimizer a podporou nejnovější globální bezdrátové
širokopásmové technologie 4G LTE.
Počítač HP ProBook 450 lze rychle přeměnit na produktivní stolní počítač
pomocí dokování jediným kabelem přes datové připojení USB-C™ k
volitelným dokům.
Využijte dlouhé výdrže baterie při práci i hraní a nabijte ji až na 50 % kapacity
za pouhých 30 minut díky funkci HP Fast Charge.
Zvládněte jakékoli pracovní zatížení s počítačem HP ProBook, který splňuje
testování podle normy MIL-STD 810G.
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Dostupné operační systémyDostupné operační systémy
Windows 10 Pro 64 – společnost HP doporučuje Windows 10 Pro.
Windows 10 Home 64
FreeDOS 3.0

Rodina procesorůRodina procesorů Procesor Intel® Core™ i7 8. generace (i7-8565U); Procesor Intel® Core™ i5 8. generace (i5-8265U); Procesor Intel® Core™ i3 8.
generace (i3-8145U)

Dostupné procesoryDostupné procesory

Procesor Intel® Core™ i7+ 8565U (Core™ i7 a 16 GB paměti Intel® Optane™) s grafikou Intel® UHD 620 (základní frekvence 4,1 GHz,
max. 4,6 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 8 MB mezipaměti L3, 4 jádra); Procesor Intel® Core™ i5+ 8265U (Core™ i5 a 16 GB
paměti Intel® Optane™) s grafikou Intel® UHD 620 (základní frekvence 3,7 GHz, max. 3,9 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 6 MB
mezipaměti L3, 4 jádra); Intel® Core™ i7-8565U s grafikou Intel® UHD 620 (základní frekvence 4,1 GHz, max. 4,6 GHz s technologií
Intel® Turbo Boost, 8 MB mezipaměti L3, 4 jádra); Intel® Core™ i5-8265U s grafikou Intel® UHD 620 (základní frekvence 3,7 GHz,
max. 3,9 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 6 MB mezipaměti L3, 4 jádra); Intel® Core™ i3-8145U s grafikou Intel® UHD 620
(základní frekvence 3,7 GHz, max. 3,9 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 4 MB mezipaměti L3, 2 jádra)

Maximální paměťMaximální paměť Paměť 16 GB DDR4-2400 SDRAM 
Oba sloty jsou přístupné/rozšiřitelné pro zákazníka. Podporuje dvoukanálovou paměť.

Interní paměťInterní paměť

max. 1 TB Disk SATA 5400 ot./min 
max. 500 GB Disk SATA 7200 ot./min 
max. 128 GB Disková jednotka SSD M.2 SATA 
256 GB max. 512 GB Disková jednotka SSD PCIe® NVMe™ M.2 

MonitorMonitor
39,6cm (15,6") dotykový displej SVA eDP s rozlišením HD (1 366 x 768), podsvícením LED, 220 cd/m² a 67 % sRGB; 39,6cm (15,6")
displej IPS eDP s rozlišením FHD (1 920 x 1 080), podsvícením LED, antireflexní úpravou, 220 cd/m² a 67 % sRGB; 39,6cm (15,6")
displej SVA eDP s rozlišením HD (1 366 x 768), podsvícením LED, antireflexní úpravou, 220 cd/m² a 67 % sRGB 

Dostupná grafikaDostupná grafika
Integrováno: Grafická karta Intel® UHD 620
Samostatná: NVIDIA® GeForce® MX130 (2 GB vyhrazené paměti DDR5)
(Podpora dekódování HD, DX12 a port HDMI 1.4b.)

ZvukZvuk Jeden digitální mikrofon

Technologie bezdrátového připojeníTechnologie bezdrátového připojení
Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® a Bluetooth® 5, bez technologie vPro™; Intel® XMM™ 7360 LTE-
Advanced Cat 9; Intel® XMM™ 7262 LTE-Advanced Cat 6; Realtek RTL8822BE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® s technologií Bluetooth®
4.2 

Rozšiřující slotyRozšiřující sloty 1 slot na karty SD (Podporuje karty SD, SDHC, SDXC.)

Porty a konektoryPorty a konektory
1x USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (napájení, DisplayPort™); 1x USB 3.1 Gen 1; 1x USB 3.0 (nabíjecí); 1x HDMI 1.4b; 1x RJ-45; 1x
kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; 1x vstup napájení
(Kabely nejsou součástí dodávky.)

Vstupní zařízeníVstupní zařízení Klávesnice HP Premium odolná vůči polití; Clickpad s podporou vícedotykových gest;

KomunikaceKomunikace Realtek RTL8111HSH-CG 10/100/1000 GbE NIC ;

FotoaparátFotoaparát 720p kamera HD; Infračervená kamera 

Dostupný softwareDostupný software
HP 3D DriveGuard; HP Connection Optimizer; Ovladač HP ePrint + JetAdvantage; HP Hotkey Support; HP JumpStart; HP LAN
Protection; HP MAC Address Manager; Software HP Noise Cancellation; HP Support Assistant; Nativní podpora Miracast; HP
PhoneWise; Zakoupení produktu Office (prodává se samostatně) 

Správa zabezpečeníSpráva zabezpečení

Modul Absolute Persistence; Credential Manager; HP BIOSphere Gen4; HP Device Access Manager; HP DriveLock a Automatic
DriveLock; HP Fingerprint Sensor; HP Password Manager; HP Secure Erase; HP Security Manager; Ověřování po zapnutí; Ověřování
před spuštěním; Integrovaný bezpečnostní čip TPM 2.0 je dodáván se systémem Windows 10 (certifikace Common Criteria EAL4+);
HP Sure Click; HP Wireless Wakeup; HP Client Security Gen4; Konfigurace RAID; Windows Defender

Funkce správyFunkce správy HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; Sada HP Manageability
Integration Gen2; Ivanti Management Suite

NapájeníNapájení 65W externí napájecí adaptér HP Smart; 45W externí napájecí adaptér HP Smart

Typ baterieTyp baterie 3článková Li-ion HP s dlouhou životností (45 Wh)

Životnost baterieŽivotnost baterie Až 12 hodin a 30 minut

RozměryRozměry 36,49 x 25,69 x 1,9 cm

HmotnostHmotnost Od 2 kg (Hmotnost je závislá na konfiguraci.)

Kompatibilita s požadavky naKompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnostenergetickou efektivnost

Certifikace ENERGY STAR®; EPEAT® Gold

Parametry prostředíParametry prostředí Nízký obsah halogenů; Certifikát TCO 5.0

ZárukaZáruka

Služby HP nabízí 1leté omezené záruky a 90denní omezenou záruku na software v závislosti na zemi. Baterie mají standardně
jednoletou omezenou záruku s výjimkou baterií s dlouhou životností, na které se vztahuje stejná 1letá nebo 3letá omezená záruka
jako na platformu. Další informace o baterii naleznete na stránce http://www.hp.com/support/batterywarranty/. K dispozici je také
služba zásahu u zákazníka a rozšířené pokrytí. Služby HP Care Pack jsou volitelné servisní smlouvy, které rozšiřují standardní záruční
podmínky. Zvolit správnou úroveň služeb pro váš produkt HP vám pomůže nástroj na vyhledání podpory HP Care Pack na adrese:
http://www.hp.com/go/cpc.
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)

Dok HP Thunderbolt 120 W G2Dok HP Thunderbolt 120 W G2

Objevte nové možnosti dokování a zvyšte produktivitu s naším nejuniverzálnějším dokem
Thunderbolt™ – malým sofistikovaným dokem HP Thunderbolt G2. Byl navržen pro flexibilní
pracovní prostory a nabízí funkce síťové správy , konektivitu USB-C™  a volitelný integrovaný
zvuk.
Produktové číslo: 2UK37AAProduktové číslo: 2UK37AA

Bezdrátová myš HP Comfort GripBezdrátová myš HP Comfort Grip
Bezdrátová myš HP Comfort Grip má baterii s životností 30 měsíců a robustní, moderní design,
který perfektně ladí s notebooky řady HP Business.
Produktové číslo: H2L63AAProduktové číslo: H2L63AA

Síťový inteligentní adaptér HP 65 WSíťový inteligentní adaptér HP 65 W

Připojte ke svému notebooku řízený tok elektrického napájení. Nový napájecí adaptér HP
Smart AC 65 W reguluje napájení a koriguje elektrické rázy. Snižuje napětí kabelů a obsahuje
speciální hardwarový klíč podporující současné i dřívější modely HP. Je tak perfektní náhradou
vašeho stávajícího napájecího adaptéru, nebo jej lze použít jako záložní napájecí adaptér.
Napájecí adaptéry HP Smart napájejí notebook a současně nabíjejí vnitřní baterii. Tyto napájecí
zdroje umožňují napájet notebook na cestách či mimo kancelář.
Produktové číslo: H6Y89AAProduktové číslo: H6Y89AA

Napájecí stanice HP pro notebookyNapájecí stanice HP pro notebooky

Prodlužte provozní dobu svého notebooku  a zároveň nabíjejte svá každodenní zařízení USB
pomocí přenosné napájecí sady HP Notebook Power Bank. Prodlužte provozní dobu svého
notebooku  a zároveň nabíjejte svá každodenní zařízení USB pomocí přenosné napájecí sady
HP Notebook Power Bank.
Produktové číslo: N9F71AAProduktové číslo: N9F71AA

3 roky hardwarové podpory HP3 roky hardwarové podpory HP
následující pracovní den v místěnásledující pracovní den v místě
instalace pro notebookyinstalace pro notebooky

Získejte pro své zařízení tříletou hardwarovou podporu na místě následující pracovní den
kvalifikovaným technikem společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.
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Poznámky pod čarou se zprávamiPoznámky pod čarou se zprávami

 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 systému BIOS. Systém Windows 10 je automatická aktualizace, která je vždy dostupná. Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou existovat další požadavky pro aktualizace. Viz
http://www.windows.com.
 Čtyřjádrový procesor se prodává samostatně nebo jako volitelné příslušenství.
 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 na konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů, značek nebo názvů produktů Intel nemusí odpovídat výkonu.
 Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství.
 HP BIOSphere Gen4 vyžaduje procesory Intel® nebo AMD 8. generace. Funkce se mohou lišit v závislosti na platformě a konfiguraci.
 Multi Factor Authenticate Gen2 vyžaduje systém Windows, procesor Intel® Core™ 7. nebo 8. generace, integrovanou grafiku Intel® a adaptér Intel® WLAN. Zavedení vyžaduje aplikaci Microsoft System Center Configuration Manager.
 Kapacita úložiště se liší v závislosti na typu médií a formátu záznamu.
 Bezdrátové připojení a technologie Bluetooth® mohou být volitelným příslušenstvím. Bezdrátové připojení vyžaduje přístupový bod a služby internetového připojení, které se prodávají samostatně. Dostupnost veřejných bezdrátových

přístupových bodů je omezená.
 Dobije baterii na kapacitu až 50 % za 30 minut, když je systém vypnutý nebo v pohotovostním režimu. Požaduje se napájecí adaptér s minimální kapacitou 65 wattů. Jakmile je baterie nabitá na 50 % své kapacity, rychlost nabíjení se vrátí do

normálu. Doba nabíjení se může lišit o +/-10 % vzhledem k odchylkám mezi systémy.
 Testování podle normy MIL STD 810G nebylo dořešeno a není určeno k prokázání vhodnosti pro zakázky ministerstva obrany USA nebo pro vojenské účely. Výsledky těchto testů nejsou zárukou dosažení stejného výkonu při stejných

testovacích podmínkách. Náhodné poškození vyžaduje volitelnou službu HP Care Pack s ochranou před náhodným poškozením.

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemiPoznámky pod čarou s technickými specifikacemi

 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 systému BIOS. Systém Windows 10 se aktualizuje automaticky; tato funkce je vždy zapnutá. Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou existovat další požadavky pro aktualizace. Viz
http://www.windows.com/.
 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 na konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů, značek nebo názvů produktů Intel nemusí odpovídat výkonu.
 Rychlost procesoru představuje režim maximálního výkonu; v režimu optimálního využití baterie procesory poběží na nižší výkon.
 Výkon technologie Intel® Turbo Boost se liší v závislosti na hardwaru, softwaru a celkové konfiguraci systému. Další informace naleznete na stránce www.intel.com/technology/turboboost.
 Akcelerace paměťového systému Intel® Optane™ nenahrazuje ani nezvyšuje paměť DRAM v systému a vyžaduje konfiguraci s volitelným procesorem Intel® Core™ i(5 nebo 7)+.
 POZNÁMKA: Společnost HP v souladu se zásadami poskytování podpory společnosti Microsoft nepodporuje operační systém Windows 8 a Windows 7 u produktů konfigurovaných s procesory Intel a AMD 7. generace a následujícími

procesory ani neposkytuje žádné ovladače pro systém Windows 8 nebo Windows 7 na stránce http://www.support.hp.com.
 Vzhledem k nestandardnímu charakteru některých paměťových modulů jiných výrobců doporučujeme použít značkové moduly HP k zajištění kompatibility. Pokud zkombinujete paměti s různými rychlostmi, systém poběží na nižší

paměťovou rychlost.
 V případě úložišť: 1 GB = 1 miliarda bajtů. 1 TB = 1 bilion bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 30 GB pevného disku (u systému Windows 10) je rezervováno pro software na obnovu systému.
 Modul WLAN je volitelné příslušenství. Je vyžadován bezdrátový přístupový bod a služby internetového připojení, které se prodávají samostatně. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená. Specifikace pro rozhraní

WLAN 802.11ac jsou ve fázi návrhu a nejsou konečné. Pokud se budou konečné specifikace lišit od navrhovaných, může být ovlivněna schopnost notebooku komunikovat s ostatními zařízeními bezdrátové sítě WLAN 802.11ac.
 Modul WWAN je volitelný, vyžaduje tovární konfiguraci a samostatné zakoupení služby. Informujte se u poskytovatele služeb o pokrytí a dostupnosti ve své oblasti. Rychlost připojení závisí na umístění, prostředí, stavu sítě a dalších

faktorech. 4G LTE není k dispozici u všech produktů ani ve všech oblastech.
 Pojem „10/100/1000“ nebo „Gigabit Ethernet“ označuje kompatibilitu se standardem IEEE 802.3ab pro síť Gigabit Ethernet a neznamená skutečnou provozní rychlost 1 Gb/s. Pokud chcete zajistit vysokorychlostní přenos, je nutné zajistit

připojení k serveru a síťové infrastruktuře Gigabit Ethernet.
 Ke sledování obrázků ve vysokém rozlišení je třeba obsah HD.
 Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství.
 Dotyková obrazovka je volitelné příslušenství, které je třeba přidat do konfigurace při nákupu.
 Rozlišení závisí na parametrech monitoru a nastavení jeho rozlišení a hloubky barev.
 Pomocí bezdrátové technologie Miracast může počítač promítat projekci na televizory a projektory nebo ji streamovat.
 Ovladač HP ePrint vyžaduje internetové připojení k webové tiskárně HP a registraci účtu HP ePrint (seznam vhodných tiskáren, podpůrné dokumenty, typy obrázků a další podrobnosti o službě HP ePrint naleznete na stránce

www.hp.com/go/eprintcenter). Doby tisku a rychlosti připojení se mohou lišit.
 HP Support Assistant vyžaduje systém Windows a přístup k internetu.
 Klient HP PhoneWise je k dispozici pouze pro vybrané platformy. Systémové požadavky podporovaných platforem a klienta HP PhoneWise naleznete na stránce www.hp.com/go/HPPhoneWise.
 Aplikace HP Driver Packs není předem instalovaná, můžete si ji však stáhnout na stránce http://www.hp.com/go/clientmanagement
 Sada HP Manageability Integration je ke stažení na stránce http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html
 Vyžaduje předplatné aplikace Ivanti Management Suite.
 Funkce HP BIOSphere Gen4 vyžaduje procesory Intel® nebo AMD 8. generace. Funkce se mohou lišit v závislosti na platformě a konfiguraci.
 HP Secure Erase vyhovuje metodám stanoveným ve speciální publikaci pro čištění médií 800-88 Národního ústavu pro normy a technologii.
 Agent Absolute je při dodání vypnutý a zákazníci jej mohou aktivovat, jakmile si zakoupí předplatné. Předplatné je možné zakoupit na dobu až několika let. Služba je omezena, ověřte si podmínky společnosti Absolute týkající se dostupnosti

mimo USA. Služba záruky absolutního obnovení se řadí mezi omezené záruky. Záruka podléhá určitým omezením. Podrobnosti naleznete na stránce: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-agreement.
Odstranění dat je volitelná služba poskytovaná společností Absolute Software. Při využití této služby se záruka obnovení stává neplatnou. Aby zákazníci mohli využít službu odstranění dat, musí nejprve podepsat předautorizační dohodu a
buď získat kód PIN, nebo si zakoupit jeden či více tokenů RSA SecurID od společnosti Absolute Software.

 HP Client Security Suite Gen 4 vyžaduje systém Windows a procesory Intel® nebo AMD 8. generace.
 HP Password Manager vyžaduje prohlížeč Internet Explorer, Chrome nebo FireFox. Některé webové stránky a aplikace nemusí být podporovány. Může být zapotřebí aktivace nebo povolení doplňku/rozšíření v internetovém prohlížeči.
 Aplikace HP Fingerprint Sensor se prodává samostatně nebo jako volitelné příslušenství.
 Aktualizace vyžadují internetové připojení a výslovný souhlas s používáním aplikace Windows Defender.
 Konfigurace RAID je volitelná a vyžaduje druhý pevný disk.
 HP Sure Click je k dispozici na většině počítačů HP a podporuje prohlížeče Microsoft Internet Explorer a Chromium™. Mezi podporované přílohy patří Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) a soubory PDF v režimu jen pro čtení, pokud je

nainstalovaná sada Microsoft Office nebo Adobe Acrobat.
 Výdrž baterie se systémem Windows 10 MM14 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. Podrobnosti naleznete na stránce www.bapco.com.
 Dostupnost se v jednotlivých zemích může lišit.
 Služby HP Care Pack je nutné zakoupit samostatně. Úrovně služeb a doby odezvy služeb HP Care Pack se mohou v různých regionech lišit. Poskytování služby je zahájeno k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá omezení.

Podrobnosti naleznete na stránce www.hp.com/go/cpc. Služby HP se řídí příslušnými podmínkami společnosti HP pro služby poskytované nebo sdělené zákazníkovi v době zakoupení produktu. Zákazník může mít další práva vyplývající z
platných místních zákonů. Tato práva nejsou žádným způsobem ovlivněna podmínkami služeb nebo omezenou zárukou společnosti HP, která se poskytuje na produkt HP.

 Registrace EPEAT® ve vybraných oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Informace o stavu registrace v jednotlivých zemích naleznete na stránce http://www.epeat.net. Solární příslušenství naleznete ve vyhledávači
klíčových slov v obchodě HP s příslušenstvím od jiných výrobců na stránce www.hp.com/go/options.

 Externí napájecí zdroje, napájecí kabely, ostatní kabely a periferie nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly obdržené po zakoupení nemusejí mít nízký obsah halogenů.
 Integrovaná grafická karta závisí na procesoru. Technologie NVIDIA® Optimus™ vyžaduje procesor Intel společně se samostatnou grafickou kartou NVIDIA® GeForce® a je podporována v operačním systému Windows 10 Pro. S technologií

NVIDIA® Optimus™ nemusí být na některých systémech dostupné všechny funkce samostatné grafické karty (např. aplikace OpenGL budou používat integrovanou jednotku GPU, případně APU).
 Podporuje technologii WDR (široký dynamický rozsah).

Zaregistrujte se aktualizacíZaregistrujte se aktualizací  www.hp.com/go/getupdatedwww.hp.com/go/getupdated

Copyright © 2018 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty společnosti HP jsou uvedeny
v přesně vymezených záručních podmínkách k jednotlivým produktům. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo
tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
 
Intel, Core, XMM, Intel vPro a Optane jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích dceřiných společností v USA a dalších zemích. Bluetooth je
ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost HP Inc. užívá na základě licence. DisplayPort™ a logo DisplayPort™ jsou ochranné známky ve vlastnictví asociace Video Electronics
Standards Association (VESA®) v USA a dalších zemích. USB Type-C™ a USB-C™ jsou ochranné známky společnosti USB Implementers Forum. SD, SDHC a SDXC jsou registrované ochranné známky
společnosti SD-3C v USA a dalších zemích. ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka americké agentury EPA. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
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