Φορητός υπολογιστής HP 625
Βασική φορητότητα

Ο φορητός υπολογιστής με άριστη σχέση ποιότητας/τιμής και
διαγώνιο 39,6 cm (15,6") για να παραμένετε παραγωγικοί και
συνδεδεμένοι εν κινήσει.

Windows®. Ζήσε χωρίς περιορισμούς. Η HP συνιστά Windows 7.
Αντοχή, κομψότητα και προσιτή τιμή
Ο φορητός υπολογιστής HP 625 αποτελεί ένα
εργαλείο για την επιτυχία. Αυτός ο φορητός
υπολογιστής διαθέτει ένα κομψό, διακριτικό σχέδιο
από μικροΐνες σε γκρι χρώμα, για λιτή
επαγγελματική όψη. Με την ισχύ των νεότερων
επεξεργαστών AMD, ο φορητός υπολογιστής HP
625 σάς βοηθάει να επιτύχετε τους στόχους σας.
Με μια ενεργειακά αποδοτική οθόνη με οπίσθιο
φωτισμό LED και διαγώνιο 39,6 cm (15,6"),
κάμερα web 2 MP και ενσωματωμένο Wi-Fi 2, ο
HP 625 σάς συνδέει με τον κόσμο.
Ξεκινήστε την εργασία σας αμέσως
Περιλαμβάνεται το λογισμικό παραγωγικότητας
Corel Home Office 3, ώστε να μπορείτε να
χρησιμοποιείτε τον φορητό υπολογιστή για
εργασίες επεξεργασίας κειμένου, λογιστικών
φύλλων ή παρουσιάσεων με λογισμικό παρόμοιο
των λύσεων γραφείου που έχετε χρησιμοποιήσει στο
παρελθόν.
Περιλαμβάνονται λειτουργίες πολυμέσων
Η τεχνολογία AMD VISION Pro με γραφικά ATI
Mobility Radeon HD σάς προσφέρει την εμπειρία
της υψηλής ανάλυσης 4, ενώ η θύρα HDMI
επιτρέπει απευθείας σύνδεση με οθόνες υψηλής
ανάλυσης 5.
Μείνετε σε σύνδεση
Με το Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN 2 μπορείτε να
στέλνετε και να λαμβάνετε email ή να έχετε
πρόσβαση στο Internet από τα σημεία ασύρματης
πρόσβασης που θέλετε. Μπορείτε να κάνετε
βιντεοδιασκέψεις με την κάμερα web, το
μικρόφωνο και την ασύρματη σύνδεσή σας, χωρίς

να απαιτείται η αγορά ή μεταφορά πρόσθετου
υλικού. Επίσης, με την τεχνολογία HP Fast Charge
6, μπορείτε να επαναφορτίσετε την κύρια μπαταρία
έως 90% σε 90 λεπτά όταν ο φορητός υπολογιστής
σας είναι απενεργοποιημένος.
Προστασία και πρακτικότητα
Τα δεδομένα σας είναι σημαντικά. Το HP
DriveGuard τα προστατεύει μειώνοντας τους
κραδασμούς στον σκληρό δίσκο σας. Το
αδιάβροχο πληκτρολόγιο προφυλάσσει βασικά
εξαρτήματα από μικροατυχήματα με υγρά που
μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση του
υπολογιστή εν κινήσει. Όταν έρθει η στιγμή να
απορρίψετε τον φορητό υπολογιστή, το HP Disk
Sanitizer 7 σάς επιτρέπει να διαγράψετε τα πάντα
από τον σκληρό δίσκο. Το HP Support Assistant
διευκολύνει περισσότερο από ποτέ τη διαχείριση
του φορητού υπολογιστή σας. Αυτό το απλό
προεγκατεστημένο λογισμικό σάς βοηθάει να
διατηρήσετε την απόδοση του υπολογιστή και να
επιλύσετε προβλήματα, με αυτοματοποιημένες
ενημερώσεις, ενσωματωμένο διαγνωστικό έλεγχο
και καθοδηγούμενη υποστήριξη.

Φορητός υπολογιστής HP 625
Windows®. Ζήσε χωρίς περιορισμούς. Η HP συνιστά Windows 7.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Λειτουργικό σύστημα

Προεγκατεστημένες
Αυθεντικά Windows®
Αυθεντικά Windows®
Αυθεντικά Windows®
Αυθεντικά Windows®
SuSE Linux

7
7
7
7

Υποστηριζόμενες

Professional 64
Home Premium 64
Home Basic 32
Starter 32

Επεξεργαστής

Επεξεργαστής διπλού πυρήνα AMD Turion II Mobile P560 (2,5 GHz, 2 MB L2 cache), επεξεργαστής διπλού πυρήνα AMD Turion II Mobile P540 (2,4 GHz, 2MB L2 cache),
επεξεργαστής διπλού πυρήνα AMD Athlon II P360 (2,3 GHz, 1 MB L2 cache), επεξεργαστής διπλού πυρήνα AMD Athlon II P320 (2,1 GHz, 1 MB L2 cache), επεξεργαστής
AMD V Series V160 (2,4 GHz, 512 KB L2 cache), επεξεργαστής AMD V Series V140 (2,3 GHz, 512 KB L2 cache)

Chipset

AMDRS880M

Μνήµη

DDR3 SDRAM, 1066/1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; Αναβάθμιση έως 4 GB

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

Σκληρός δίσκος SATA II 160, 250, 320 ή 500 GB (7200 rpm), HP 3D DriveGuard

Upgrade Bay

DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe, DVD-ROM

Οθόνη

Αντιθαμβωτική οθόνη HD με φωτισμό LED και διαγώνιο 39,6 cm (15,6"), οθόνη HD BrightView με φωτισμό LED και διαγώνιο 39,6 cm (15,6")

Γραφικά

ATI Mobility Radeon HD 4200

Ήχος/εικόνα

Υποστήριξη ήχου υψηλής ευκρίνειας, ενσωματωμένο μικρόφωνο, ενσωματωμένο μονοφωνικό ηχείο, υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών/έξοδος, είσοδος στερεοφωνικού
μικροφώνου

Υποστήριξη ασύρματης επικοινωνίας

Σύνθετος προσαρμογέας Broadcom 802.11b/g/n 1x1 Wi-Fi και Bluetooth 3.0 + HS

Επικοινωνίες

Ενσωματωμένος ελεγκτής Realtek Ethernet (10/100 NIC)

Υποδοχές επέκτασης

1 Express Card/34, 1 Secure Digital

Θύρες και υποδοχές

3 USB 2.0, 1 εξωτερική οθόνη VGA, 1 HDMI, 1 είσοδος στερεοφωνικού μικροφώνου, 1 υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών/έξοδος, 1 υποδοχή τροφοδοσίας AC, 1 RJ-11
(επιλεγμένα μοντέλα), 1 RJ-45

Συσκευή εισόδου

Αδιάβροχο πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους; Touchpad με ζώνη κύλισης, ένα ενιαίο κουμπί επιλογής με λειτουργία αριστερού και δεξιού κλικ,; Κάμερα web 2 MP

Λογισμικό

HP Recovery Manager (διαθέσιμο μόνο με Windows 7 ή Vista), HP Support Assistant (διαθέσιμο μόνο με Windows 7 ή Vista), προφορτωμένο Microsoft Office 2010
(απαιτείται η αγορά κλειδιού προϊόντος για την ενεργοποίηση της πλήρους σουίτας Office 2010), λογισμικό "Κάμερα web HP" (επιλεγμένα μοντέλα), HP Wireless Assistant,
δοκιμαστική έκδοση 60 ημερών για τη σουίτα παραγωγικότητας Corel Home Office, Roxio Creator Business (επιλεγμένα μοντέλα), McAfee Total Protection

Ασφάλεια

HP Spare Key, HP Disk Sanitize, κωδικός πρόσβασης ρύθμισης, DriveLock, υποδοχή κλειδαριάς

Διαστάσεις

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

Βάρος

Ξεκινάει από 2,49 kg

Ισχύς

Li-Ion 6 στοιχείων (47 WHr); Τροφοδοτικό AC 65 W HP (ενσωματωμένο), HP Fast Charge

Διάρκεια μπαταρίας

6 στοιχείων (47 WHr): έως 4 ώρες

Εγγύηση

Υπηρεσία παράδοσης, παραλαβής και επιστροφής σε ορισμένες χώρες (διατίθενται αναβαθμίσεις, παρέχονται ξεχωριστά) 1 έτους, εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία

1 Πωλείται ξεχωριστά ή διατίθεται ως προαιρετικό χαρακτηριστικό. 2 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet (δεν περιλαμβάνονται). Η διαθεσιμότητα δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη. 3 Περιλαμβάνεται
δοκιμαστική έκδοση 60 ημερών του Corel Home Office. Στη συνέχεια η λειτουργικότητα περιορίζεται. Η πλήρης έκδοση απαιτεί αγορά.

4 Για προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD. 5 Το καλώδιο HDMI πωλείται ξεχωριστά. 6 Η τεχνολογία HP Fast Charge

επαναφορτίζει την κύρια μπαταρία έως 90% μέσα σε 90 λεπτά όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο. Η τεχνολογία Fast Charge δεν ισχύει για την μπαταρία 9 στοιχείων.

7 Για τις περιπτώσεις χρήσης που περιγράφονται στο Παράρτημα DOD 5220.22-M.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/notebooks
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Φορητός υπολογιστής HP 625
Windows®. Ζήσε χωρίς περιορισμούς. Η HP συνιστά Windows 7.
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Ηχεία φορητής συσκευής
HP

Ελαφριά και μικρών διαστάσεων, τα φορητά ηχεία HP είναι σχεδιασμένα για εύκολη μεταφορά
και απόλαυση της καλύτερης δυνατής στερεοφωνικής απόδοσης των DVD, CD και του ψηφιακού
ήχου, δημιουργώντας πλούσιο ήχο υψηλής ποιότητας για χρήστες φορητών υπολογιστών.

Αριθμός προϊόντος: FS944AA

Θήκη HP Basic για
notebook

Η βασική θήκη για notebook της HP είναι ελαφριά και ανθεκτική. Διαθέτει προστασία από τους
κραδασμούς, για την προστασία του notebook σας, όταν ταξιδεύετε. Η βασική θήκη για
notebook της HP χωράει notebook με οθόνη έως 39,12 cm (15,4”).

Αριθμός προϊόντος: AJ078AA

Πολλαπλασιαστής θυρών
HP Essential USB 2.0

Η ΗΡ διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο επαγγελματικών αξεσουάρ για τη δημιουργία ενός ιδανικού
φορητού γραφείου, που θα σας βοηθήσουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών σας στόχων, την
αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση των δαπανών.

Αριθμός προϊόντος: AQ731AA

Βασική ρυθμιζόμενη βάση
HP φορητών υπολογιστών

H απλή ρυθμιζόμενη βάση φορητού υπολογιστή HP χρησιμοποιείται για να μετατρέψει τον
επαγγελματικό φορητό υπολογιστή HP σε επιτραπέζιο.

Αριθμός προϊόντος: AL549AA

Κλειδαριά combo για
notebook HP

Ασφαλίστε το notebook και το σταθμό σύνδεσής σας με την κλειδαριά combo φορητού
υπολογιστή HP Compaq.

Αριθμός προϊόντος: AY475AA

Παραλαβή και επιστροφή
για 3 έτη

Απολαύστε μια υπηρεσία που περιλαμβάνει παραλαβή, επισκευή και επιστροφή του
υποστηριζόμενου υλικού στην πόρτα σας

Αριθμός προϊόντος: UK707E

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/hpoptions

