HP 625 bærbar PC

Grunnleggende mobilitet

Den rimelige bærbare PCen på 39,6 cm (15,6") diagnoalt som
holder deg produktiv og tilkoblet når du er på farten.

Windows®. Et liv uten begrensninger. HP anbefaler Windows 7.
Holdbar, stilig og rimelig
HP 625 bærbar PC er et verktøy for suksess.
Denne bærbare PCen har en stilig design med
mikrofibermønster i en steingrå farge som gir et
rent og profesjonelt utseende. HP 625 bærbar PC
er drevet av de nyeste AMD-prosessorene og
bidrar til å få jobben gjort. Med en energieffektiv
39,6 cm (15,6" diagonalt) LED-bakbelyst skjerm, 2
MP webkamera og integrert Wi-Fi 2 knytter HP
625 deg til omverdenen.
Kom i gang med arbeidet - rett fra esken
Corel Home Office-programvare er inkludert 3, slik
at du kan begynne å bruke PCen til
tekstbehandlings-, regneark- og
presentasjonsprosjekter med programvare som
likner på kontorpakkene du har brukt tidligere.
Multimediefunksjoner inkludert
AMD VISION Pro-teknologi med ATI Mobility
Radeon HD-grafikk sørger for at du kan oppleve
livet i HD 4, mens HDMI-porten gjør det mulig å
koble til HD-skjermer direkte 5.
Forbli tilkoblet
Med Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN 2 kan du sende og
motta e-post eller bruke Internett på dine
favorittsteder. Du kan ha videokonferanser ved å
bruke webkameraet og mikrofonen sammen med
den trådløse tilkoblingen, uten at du må kjøpe
eller bære med deg ekstra maskinvare. Med HP
Fast Charge 6 kan du dessuten lade
primærbatteriet opp til 90 % på 90 minutter når
den bærbare er slått av.

Beskyttelse og praktiske funksjoner
Dine data er viktige. HP DriveGuard bidrar til å
beskytte dem ved å dempe fysiske støt mot
harddisken. Et tastatur som tåler søl beskytter
viktige komponenter mot mindre søl som kan
forekomme når du er på farten. Når tiden er inne
til å kvitte seg med datamaskinen, gjør HP Disk
Sanitizer 7 det mulig å tømme harddisken
fullstendig. HP Support Assistant gjør det enklere
enn noen gang å håndtere den bærbare PCen.
Den enkle, forhåndsinstallerte programvaren
hjelper deg med å opprettholde PC-ytelsen og løse
problemer med automatiserte innstillinger,
innebygd diagnostikk og veiledet assistanse.

HP 625 bærbar PC
Windows®. Et liv uten begrensninger. HP anbefaler Windows 7.
SPESIFIKASJONER
Operativsystem

Forhåndsinstallert
Ekte Windows® 7
Ekte Windows® 7
Ekte Windows® 7
Ekte Windows® 7
SuSE Linux

Professional 64
Home Premium 64
Home Basic 32
Starter 32

Støttet

Prosessor

AMD Turion II Dual-Core Mobile P560 (2,5 GHz, 2 MB L2-cache); AMD Turion II Dual-Core Mobile prosessor 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 prosessor P320 (2,1 GHz, 1 MB L2-cache); AMD V Series V160 (2,4 GHz, 512 kB L2-cache); AMD V Series
prosessor V140 (2,3 GHz, 512 kB L2-cache)

Brikkesett

AMD RS880M

Minne

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

Internt lager

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

Oppgraderingsrom

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

Skjerm

39,6 cm (15,6" diagonalt) LED-bakbelyst HD antirefleks; 39,6 cm (15,6" diagonalt) LED-bakbelyst HD BrightView

Grafikk

ATI Mobility Radeon HD 4200

Lyd/bilde

Støtte for HD-lyd; Integrert mikrofon; Integrert monohøyttaler; Stereohodetelefon-/linjeutgang; Stereomikrofoninngang

Trådløsstøtte

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

Kommunikasjon

Realtek Ethernet integrert kontroller (10/100 NIC)

Utvidelsesspor

1 Express-kort/34; 1 Secure Digital

Porter og kontakter

3 USB 2.0; 1 ekstern VGA-skjerm; 1 HDMI; 1 stereomikrofoninngang; 1 stereohodetelefon-/linjeutgang; 1 vekselstrøm; 1 RJ-11 (utvalgte modeller); 1 RJ-45

Innenhet

Sølbestandig tastatur i full størrelse; Styrepute med rullesone, 1 valgknapp med venstre- og høyreklikkfunksjon; 2 MP webkamera

Programvare

HP Recovery Manager (bare tilgjengelig med Windows 7 eller Vista); HP Support Assistant (bare tilgjengelig med Windows 7 eller Vista); Microsoft Office 2010 er
forhåndslastet (kjøp av produktnøkkel kreves for å aktivere hele Office 2010-pakken); HP Webcam-programvare (enkelte modeller); HP Wireless Assistant; Corel Home
Office produktivitetspakke, 60-dagers prøveversjon; Roxio Creator Business (enkelte modeller); McAfee Total Protection

Sikkerhet

HP Spare Key; HP Disk Sanitizer; Oppsettpassord; DriveLock; Låsespor

Mål

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

Vekt

Starter på 2,49 kg

Strøm

6-cellers (47 Wt) litiumion; 65 W HP strømadapter (integrert), HP Fast Charge

Batteridriftstid

6-cellers (47 Wt): opptil 4 timer

Garanti

1 års innlevering, henting og retur i noen land (oppgraderinger tilgjengelig, selges separat), 1 års garanti på primærbatteri

1 Selges separat eller kjøpes som en tilleggsfunksjon

2 Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste er påkrevd, og er ikke inkludert. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkt er begrenset
3 Corel Home Office 60 dagers prøveversjon er inkludert. Funksjonaliteten er begrenset etter dette. Full versjon krever kjøp
4 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder
5 HDMI-kabel selges separat

6 HP Fast Charge lader primærbatteriet opp til 90 % innen 90 minutter når systemet er slått av. Fast Charge gjelder ikke for 9-cellers batteri
7 For brukstilfellene som er skissert i DOD 5220.22-M-supplementet

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/notebooks
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HP 625 bærbar PC
Windows®. Et liv uten begrensninger. HP anbefaler Windows 7.
Tilbehør og tjenester

HP mobile høyttalere

Kompakt og lett - HP mobile høyttalere er laget for enkel portabilitet og optimal stereolyd fra
DVDer, CDer og digital lyd, og produserer rik lyd av høy kvalitet for brukere av bærbare PCer.

Produktnummer: FS944AA

HP Basic veske for bærbar
PC

HP basisveske for bærbar PC er lett og holdbar. Den er polstret for å beskytte datamaskinen på
reiser. HP basisveske for bærbar PC har plass for datamaskiner med skjermer opp til 15,4”
(39,12 cm).

Produktnummer: AJ078AA

HP Essential USB 2.0
portreplikator

HPs portefølje med profesjonelt tilbehør gir et ideelt mobilt kontor, og er laget for å hjelpe deg
å oppnå dine forretningsmål, øke produktiviteten og senke kostnadene.

Produktnummer: AQ731AA

HP enkelt justerbart stativ
for bærbar PC

HP justerbart basisstativ for bærbar PC kan brukes til å gjøre om din HP bærbare kontor-PC til
en stasjonær løsning.

Produktnummer: AL549AA

Kombin. lås til HP bærbar
PC

Sikre den bærbare og forankringsstasjonen med HP Compaq kombinasjonslås for bærbare
PCer.

Produktnummer: AY475AA

3 års henting og retur

Gled deg over dør-til-dør-service, inkludert henting, reparasjon og retur, for maskinvaren som
støttes

Produktnummer: UK707E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions

