
HP Pavilion g6-2304su Notebook PC

Гъвкава мощност и мобилност. В движение или в къщи, HP Pavilion g6 е в готовност. Правилната
скорост, графика и избор за съхранение, които да отговарят на вашия начин на живот плюс
уникални иновации на HP, за да направят пътя ви по-равен.

HP препоръчва Windows.

1 Изисква се интернет достъп, който не е включен; 2 Опцията за излъчване е безплатна 90 дни след първата регистрация. Не е налично във всички държави.

Перфектна комбинация.
Останете продуктивни и прехвърляйте бързо данни. USB 3.0. VGA,
HMDI и четец за цифрови медийни карти с различен формат,
улесняват въвеждането и изваждането на информация.

Без скучни моменти.
Понякога е необходим разговор лице в лице. Чрез уеб камерата
HP TrueVision HD 1 вие винаги изглеждате по най-добрия начин.
Дори при слабо осветление.

Уникални иновации на HP.
Технология HP CoolSense регулира температурата според
употребата и условията. Той остава охладен. Вие оставате
спокойни.

С продуктите на HP вие получавате
страхотна поддръжка.
HP Support Assistant ви предоставя интерактивно решение, което
ви помага да поддържате работата на вашия компютър на
най-добро ниво. Ние предоставяме и 90 дни помощ за
предварително инсталирания софтуер, за да има вашият
компютър оптимален старт.

Клиентът получава пакет на Universal
Music.

Вграденият софтуер дава възможност на клиентите да спечелят
преживявания, които не могат да се купят с пари, VIP билети за
концерт, а също така да имат достъп до неограничени
излъчвания от каталога на Universal Music – всичко това
безплатно[k2.]



HP Pavilion g6-2304su Notebook PC HP препоръчва Windows.

Операционна система Windows 8 64

Процесор Intel® Core™ i5-3230M
2,6 GHz
3 MB L3 кеш памет

Чипсет Intel® HM76 Express

Памет 8 GB DDR3 (2 x 4 GB)
Общо слотове: 2 DIMM модула

Съхраняване 1 TB 5400 rpm SATA, Дял с размер до 24 GB за възстановяване на системата, SuperMulti DVD±R/RW поддържащо двуслоен формат

Мобилно развлечение Уеб камера HP TrueVision HD с вграден цифров микрофон

Комуникация Вградена 10/100BASE-T Ethernet LAN, 802.11b/g/n; Bluetooth
Многоформатен четец за цифрови карти за Secure Digital & MMC карти

Дисплей 39,6 см (15,6") HD BrightView с LED-подсветка (1366 x 768)

Видео AMD Radeon HD 7670M (2 GB DDR3 заделена)

Звук Колонки Altec Lansing с Dolby Advanced Audio

Клавиатура Пълноразмерна клавиатура с изолирани клавиши с текстура и отделен цифров блок, Тъчпад поддържащmulti-touch жестове и бутон за вкл/изкл

Портове 1 VGA; 1 HDMI; 1 изход за слушалки; 1 вход за микрофон; 1 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 RJ45

Захранване 90W Захранващ адаптер за променлив ток, 6-клетъчна литиево-йонна (Li-Ion) батерия

Цвят на продукта Искрящо черно

Софтуер Symantec Norton Internet Security 2013 (60 дни онлайн актуализация); Dolby Advanced Audio; HP Connected Music; HP Connected Photo; HP Connected
Remote; HP Coolsense; HP ProtectSmart; HP Connected ePrint; Cyberlink Power DVD; Windows Live Essentials, Купете Microsoft Office, за да активирате
Office софтуера на този компютър

Обслужване и поддръжка Поддържайте оптималната работа на вашия компютър с HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant, HP регистрация за Windows 8; Начално
ръководство за Windows 8; HP Помощен център; HP Мениджър за възстановяване (дял за възстановяване, инструмент за създаване на USB/Flash
устройство за възстановяване)

Допълнителна информация № на продукт: D4Y44EA #AKS
UPC/EAN код: 887758155783

Тегло От 2,48 кг, Опакован: 3,34 кг; Теглото ще се променя в зависимост от конфигурацията

Размери 37,6 x 24,4 x 3,63 см, Опакован: 52 x 8 x 34,5 см; Теглото ще се променя в зависимост от конфигурацията

Съответствие с изискванията
за енергийна ефективност

Класифициран като ENERGY STAR®; EPEAT® сребърен

Гаранция 1 година ограничена гаранция на хардуера, приемане, части и труд
Можете да разширите гаранционното покритие на продукта си общо до 3 години; За повече информация се свържете с местния търговски
представител на HP.

Съвместими аксесоари*
* Не е включено.

Раница HP Value
Backpack – 40,6 cm
(16")
QB757AA

Продуктът може да се различава от показаните изображения. © 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информацията в
настоящия документ може да бъде променена без предварително уведомяване. Конкретните характеристики може да се различават
при различните модели. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са указани изрично в съответните документи за
гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо, съдържащо се в този документ, не следва да се тълкува като допълнителна
гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакционни грешки или пропуски в съдържанието на настоящото.

Не всички функции са налични във всички издания на Windows 8. Системите може да се нуждаят от надграждане и/или допълнително
закупуван хардуер, драйвери и/или софтуер за пълноценно използване на функционалността на Windows 8. Вижте
http://www.microsoft.com Всички други търговски марки са притежание на съответните им собственици.
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