HP 625 notebook pc
Essentiële mobiliteit

De gunstig geprijsde, 39,6-cm (15,6-inch) diagonale notebook
pc om onderweg productief te werken en de aansluiting te
behouden.

Windows®. Life without Walls™. HP raadt Windows 7 aan.
Robuust, stijlvol en voordelig
De HP 625 notebook pc helpt mee aan uw
succes. Deze notebook heeft een strak,
professioneel uiterlijk met een stijlvol
microvezelpatroon in een steengrijze kleur. De met
de nieuwste AMD processoren uitgeruste HP 625
notebook pc helpt u om beter te werken. Met een
energiezuinig 39,6-cm (15,6-inch) diagonaal
LED-backlit scherm, 2-MP webcam en ingebouwd
Wi-Fi 2 is de HP 625 uw schakel met de wereld.

Bescherming en gemak
Uw data zijn belangrijk. HP DriveGuard beveiligt
deze door de vaste schijf te beschermen tegen
schokken. Een morsbestendig toetsenbord
beschermt belangrijke onderdelen tegen
ongelukjes met vloeistof die onderweg kunnen
plaatsvinden. En als u de notebook afdankt, kunt u
met HP Disk Sanitizer 7 de vaste schijf volledig
wissen. HP Support Assistant maakt het beheer
van uw notebook gemakkelijker dan ooit. Deze
handige voorgeïnstalleerde software waarborgt de
Direct uit de doos aan de slag
prestaties van de pc en lost problemen op met
Corel Home Office productiviteitssoftware is
automatische updates, ingebouwde diagnose en
inbegrepen 3, dus u kunt direct aan de slag met
de notebook voor tekstverwerking, spreadsheets of assistentie.
presentaties met software die lijkt op de
vertrouwde office-suites.
Multimediafuncties zijn inbegrepen
AMD VISION Pro technologie met ATI Mobility
Radeon HD video om alles in high-definition te
bekijken 4 en op de HDMI-poort kan een
high-definition scherm worden aangesloten 5.
Blijf verbonden
Met Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN 2 kunt u e-mails
zenden en ontvangen en internet gebruiken bij
een hotspot. Met de webcam en microfoon en een
draadloze verbinding kunt u deelnemen aan
videoconferenties zonder extra hardware te kopen
of mee te nemen. En met HP snelladertechnologie
6 kunt u de primaire accu in 90 minuten opladen
tot 90% als de notebook uitstaat.

HP 625 notebook pc
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SPECIFICATIES
Besturingssysteem

Voorgeïnstalleerd
Legitieme Windows®
Legitieme Windows®
Legitieme Windows®
Legitieme Windows®
SuSE Linux

7
7
7
7

Professional 64
Home Premium 64
Home Basic 32
Starter 32

Ondersteund

Processor

AMD Turion II dual-core mobiel P560 (2,5 GHz, 2 MB L2 cache); AMD Turion II dual-core mobiele processor P540 (2,4 GHz, 2 MB 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)

Chipset

AMD RS880M

Geheugen

DDR3 SDRAM, 1066-/1333-MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; Uit te breiden tot 4 GB

Interne opslag

SATA II vaste schijf 160, 250, 320 of 500 GB (7200-rpm), HP 3D DriveGuard

Upgradeslot

Dvd±rw SuperMulti met dubbellaags LightScribe; Dvd-rom

Scherm

39,6-cm (15,6-inch) diagonaal LED-backlit HD ontspiegeld; 39,6-cm (15,6-inch) diagonaal LED-backlit HD BrightView

Video

ATI Mobility Radeon HD 4200

Audio/Visueel

High-definition audio-ondersteuning; Geïntegreerde microfoon; Geïntegreerde monoluidspreker; Stereo hoofdtelefoon/lijnuitgang; Stereo microfooningang

Ondersteuning voor draadloos gebruik Broadcom 802.11b/g/n 1x1 Wi-Fi en Bluetooth 3.0 + HS combo
Communicatie

Realtek Ethernet geïntegreerde controller (10/100 NIC)

Uitbreidingsslots

1 Express Card/34; 1 Secure Digital

Poorten en connectoren

3 USB 2.0; 1 externe VGA-monitor; 1 HDMI; 1 stereo microfooningang; 1 stereo hoofdtelefoon/lijnuitgang; 1 netvoeding; 1 RJ-11 (geselecteerde modellen); 1 RJ-45

Invoerapparaat

Morsbestendig standaard toetsenbord; Touchpad met scrollzone, 1-delige keuzeknop met functie voor links- en rechtsklikken; 2-MP webcam

Software

HP Recovery Manager (alleen beschikbaar bij Windows 7 of Vista); HP Support Assistant (alleen beschikbaar bij Windows 7 of Vista); Microsoft Office 2010 voorgeladen
(productsleutel moet worden aangeschaft om de volledige Office 2010 suite te activeren); HP Webcam software (geselecteerde modellen); HP Wireless Assistant; Corel
Home kantoorproductiviteit suite 60 dagen evaluatie; Roxio Creator Business (geselecteerde modellen); McAfee Total Protection

Beveiliging

HP Spare Key; HP Disk Sanitize; Configuratiewachtwoord; DriveLock; Slot

Afmetingen

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

Gewicht

Vanaf 2,49 kg

Voeding

6-cels (47-Watt/uur) li-ion; 65-Watt HP netadapter (geïntegreerd), HP snellader

Levensduur van de batterij

6-cels (47 Watt/uur): tot 4 uur

Garantie

1 jaar carry-in, haal- en brengservice in sommige landen (upgrades worden apart verkocht), 1 jaar garantie op primaire accu

1 Wordt apart of als optie verkocht

2 Wireless access point en internetaansluiting zijn vereist, maar niet inbegrepen. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar

3 Corel Home Office evaluatieversie voor 60 dagen is inbegrepen. Daarna is de functionaliteit beperkt. Volledige versie moet worden aangeschaft
4 HD content is vereist voor de weergave van HD beelden
5 HDMI-kabel moet apart worden aangeschaft

6 HP snelladertechnologie laadt de primaire accu binnen 90 minuten op tot 90% als het systeem uit is. Snel laden werkt niet voor de 9-cels accu
7 Voor gebruik zoals uiteengezet in Supplement DOD 5220.22-M

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de
garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in
dit materiaal.
Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware en/of een dvd-drive nodig om de Windows 7 software te installeren en de functionaliteit van Windows 7 volledig te benutten. Meer informatie
vindt u op: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Microsoft, Windows en Windows Vista zijn handelsmerken van de Microsoft® groep.
AMD, AMD Turion, Sempron en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc.
4AA1-2250NLE. Januari 2011
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Accessoires en services

HP mobiele luidsprekers

HP Mobiele luidsprekers zijn compact, licht en gemakkelijk mee te nemen. Ze produceren een
schitterend, rijk geluid voor notebook pc-gebruikers om optimaal in stereo te genieten van
dvd's, cd's en digitale audio.

Bestelnr.: FS944AA

HP basic notebooktas

De HP basic notebooktas is licht en duurzaam. Hij is weerbestendig en beschermt de notebook
onderweg. De HP basic notebooktas is geschikt voor notebooks met schermen tot 15,4 inch.

Bestelnr.: AJ078AA

HP Essential USB 2.0
poortreplicator

HP biedt een portfolio met professionele accessoires voor een ideaal mobiel kantoor die
ontworpen zijn om u te helpen de bedrijfsdoelen te halen, de productiviteit te verhogen en de
kosten te verlagen.

Bestelnr.: AQ731AA

HP Basic verstelbare
notebookstandaard

De HP Basic verstelbare notebookstandaard maakt van uw HP Business notebook een
desktopoplossing.

Bestelnr.: AL549AA

HP notebook comboslot

Het HP Compaq notebook comboslot beveiligt uw notebook en dockingstation.

Bestelnr.: AY475AA

3 jaar haal- en
brengservice

Deur-tot-deur haal- en brengservice met reparatie van de hardware

Bestelnr.: UK707E

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions

