HP 625 bærbar pc
Essentiel mobilitet

39,6 cm (15,6") (diagonalt), bærbar pc til en god pris, der giver
produktivitet, og sørger for at du er tilsluttet, når du er på
farten.

Windows®. Et liv uden grænser. HP anbefaler Windows 7.
Solid og flot til en overkommelig pris
Den bærbare HP 625 computer er vejen til succes.
Denne bærbare computer har et flot diskret
mikrofibermønster i en stengrå farve, hvilket giver
den et rent professionelt look. Med de nyeste
AMD-processorer får den bærbare HP 625
computer arbejdet fra hånden. Med strømeffektiv
39,6 cm (15,6") (diagonalt) bagbelyst LED-skærm,
2 MP webcam og integreret Wi-Fi 2 er HP 625 din
forbindelse til verden.
Klar til brug ved levering
Corel Home Office-produktivitetssoftware
medfølger 3, så du kan begynde at bruge din
bærbare computer til tekstbehandling, regneark
eller præsentationsprojekter med software, der
ligner de kontorpakker, du kender.
Multimediefunktioner medfølger
Med AMD VISION Pro Technology med ATI
Mobility Radeon HD-grafik Graphics kan du
opleve livet i HD 4, og du kan slutte HD-skærme
direkte til HDMI-porten.
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Bevar forbindelsen
Med Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN 2 kan du sende og
modtage e-mails eller surfe på nettet på dine
foretrukne hotspots. Du kan deltage i
videokonferencer med webcam'et og mikrofonen
via den trådløse forbindelse uden brug af
yderligere hardware. Og med HP Fast Charge 6
kan du genoplade det primære batteri op til 90 %
på 90 minutter, når den bærbare computer er
slukket.

Beskyttelse og bekvemmelighed
Dine data er vigtige. HP DriveGuard er med til at
beskytte harddisken mod fysiske slag. Tastaturet,
der kan modstå spild, er med til at beskytte
nøglekomponenter mod mindre spild. Og når det
bliver tid til at bortskaffe den bærbare computer,
kan du slette dataene på harddisken fuldstændigt
med HP Disk Sanitizer 7. HP Support Assistant gør
det nemmere end nogensinde at holde styr på din
notebook. Denne enkle præinstallerede software
hjælper dig med at opretholde ydelsen og løse
eventuelle problemer med automatisk tuning,
integreret diagnosticering og guidet assistance.

HP 625 bærbar pc
Windows®. Et liv uden grænser. HP anbefaler Windows 7.
SPECIFIKATIONER
Operativsystem

Præinstalleret:
Original Windows®
Original Windows®
Original Windows®
Original Windows®
SuSE Linux
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Professional 64
Home Premium 64
Home Basic 32
Starter 32

Understøttet

Processor

AMD Turion II Dual-Core Mobile P560 (2,5 GHz, 2 MB L2 cache); AMD Turion II Dual-Core Mobile Processor P540 (2,4 GHz, 2MB L2 cache); AMD Athlon II Dual-Core
P360 (2,3 GHz, 1 MB L2 cache); AMD Athlon II Dual-Core Processor P320 (2,1 GHz, 1 MB L2 cache); AMD V-serie V160 (2,4 GHz, 512 KB L2 cache); AMD V-serie
Processor V140 (2,3 GHz, 512 KB L2 cache)

Chipsæt

AMD RS880M

RAM

DDR3 SDRAM, 1066/1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; Kan opgraderes til 4 GB

Internt lager

SATA II-harddisk 160, 250, 320 eller 500 GB (7200 o/m), HP 3D DriveGuard

Opgraderingsbås

Dvd+/-rw SuperMulti DL LightScribe; Dvd-rom

Skærm

39,6 cm (15,6") (diagonalt) LED-bagbelyst HD refleksfri: 39,6 cm (15,6") (diagonalt) LED-bagbelyst HD BrightView

Grafik

ATI Mobility Radeon HD 4200

Audio/visuel

Understøttelse af High Definition lyd; Integreret mikrofon; Integreret monohøjttaler; Stereohovedtelefon/line out; Stereomikrofonstik

Understøttelse af trådløs

Broadcom 802.11b/g/n 1x1 Wi-Fi og Bluetooth 3.0 + HS kombi

Kommunikation

Realtek integreret Ethernet-controller (10/100 NIC)

Udvidelsessokler

1 Express Card/34; 1 Secure Digital

Porte og stik

3 USB 2.0; 1 ekstern VGA-skærm; 1 HDMI; 1 stereomikrofonstik; 1 stereohovedtelefon/line out; 1 strømstik; 1 RJ-11 (visse modeller); 1 RJ-45

Inputenhed

Tastatur i fuld størrelse, der kan modstå spild; Touchpad med rullezone, 1 valgknap med venstre- og højreklikfunktioner; 2 MP webcam

Software

HP Recovery Manager (fås kun med Windows 7 eller Vista); HP Support Assistant (fås kun med Windows 7 eller Vista); Microsoft Office 2010 indlæst kræver køb af
produktnøgle for at aktivere den fulde Office 2010-pakke); HP Webcam-software (visse modeller); HP Wireless Assistant; Corel Home Office-produktivitetspakke, 60 dages
prøveversion; Roxio Creator Business (visse modeller); McAfee Total Protection

Sikkerhed

HP SpareKey; HP Disk Sanitize; Adgangskode ved konfiguration; DriveLock; Låseholder

Mål

37,18 x 24,96 x 2,75 cm

Vægt

Fra 2,49 kg

Strøm

6-cellers (47 wt.) Litium-Ion; 65 W HP vekselstrømsadapter (integreret), HP Fast Charge

Batteritid

6-celler (47 WHr.): Op til 4 timer

Garanti

1 års indlevering, afhentning og returnering i nogle lande (mulighed for opgradering, sælges separat), 1 års garanti på primært batteri

1 Skal anskaffes separat eller som ekstraudstyr

2 Trådløst adgangspunkt og internettjeneste kræves og er ikke inkluderet. Adgangen til offentlige trådløse adgangspunkter er begrænset
3 Corel Home Office 60-dages prøveversion medfølger Herefter er funktionaliteten begrænset Fuld version skal anskaffes særskilt
4 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder
5 HDMI-kabel skal anskaffes særskilt

6 HP Fast Charge genoplader det primære batteri op til 90 % inden for 90 minutter, når systemet er slukket. Fast Charge gælder ikke for 9-cellers batteriet
7 Til de Use Cases, der er skitseret i DOD 5220.22-M supplementet

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger
med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Dette system kræver muligvis opgraderet og/eller separat anskaffet hardware og/eller dvd-drev til installation af Windows 7-software og for at få det fulde udbytte af funktionerne i Windows 7. Der er flere oplysninger
på http://www.microsoft.com/windows/windows-7/
Bluetooth er et varemærke tilhørende ejeren, som Hewlett-Packard Company benytter under licens. Microsoft, Windows og Windows Vista er varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af virksomheder. AMD, AMD
Turion, Sempron og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc.
4AA1-2250DAE. Januar 2011

HP 625 bærbar pc
Windows®. Et liv uden grænser. HP anbefaler Windows 7.
Tilbehør og services

HP mobile højttalere

De kompakte og lette HP Mobile højttalere er nemme at have med og giver optimal stereolyd i
forbindelse med afspilning af dvd'er, cd'er og digital lyd, så brugere af bærbare pc'er får en
optimal lydkvalitet.

Produktnummer: FS944AA

HP Basic bærbar taske

HP's taske til bærbare pc'er er let og holdbar. Den er foret, så den beskytter den bærbare pc,
når du er på farten, og kan bruges til bærbare pc'er med skærme op til 15,4”.

Produktnummer: AJ078AA

HP Essential USB 2.0
portreplikator

HP har et portefølje af tilbehør på højde med professionelt udstyr, der giver et ideelt mobilt
kontor, der er designet til at hjælpe dig til at nå dine forretningsmål, øge effektiviteten og
reducere omkostningerne.

Produktnummer: AQ731AA

HP Basic justérbart stativ til
bærbar pc

Med HP's justerbare stativ til bærbare pc'er bliver din HP Business notebook til en
desktop-løsning.

Produktnummer: AL549AA

Kombinationslås til HP
notebook

Beskyt din notebook og dockingstation med HP's Compaq Notebook kombilås.

Produktnummer: AY475AA

3 års afhentning og
returnering

Vores dør til dør-service omfatter afhentning, reparation og returnering af den dækkede
hardware.

Produktnummer: UK707E

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/hpoptions

