Notebook HP 625
Niezbędna mobilność

Ekonomiczny notebook o przekątnej 39,6 cm (15,6") pozwala
utrzymać wysoką produktywność i zapewnia stałą łączność w
podróży.

Windows®. Życie bez ograniczeń. HP zaleca system Windows 7.
Wytrzymały, elegancki i niedrogi
Notebook HP 625 pomaga odnieść sukces.
Notebook ma obudowę z subtelnym wzorem
przypominającym mikrowłókna w kolorze szarego
kamienia, która nadaje mu elegancki i
profesjonalny wygląd. Notebook HP 625
wyposażony w najnowsze procesory AMD
pomaga w wykonywaniu zadań. Dzięki
energooszczędnemu ekranowi LED o przekątnej
39,6 cm (15,6"), kamerze internetowej 2 MP i
wbudowanej karcie Wi-Fi 2 notebook HP 625
zapewnia kontakt ze światem.
Gotowy do pracy natychmiast po rozpakowaniu
Zawiera oprogramowanie Corel Home Office
zwiększające produktywność 3, co umożliwia
przetwarzanie tekstu, obsługę arkuszy
kalkulacyjnych i przygotowywanie prezentacji za
pomocą oprogramowania podobnego do
używanych dotychczas pakietów biurowych.
Funkcje multimedialne w wersji podstawowej
Technologia AMD VISION Pro z kartą graficzną
ATI Mobility Radeon HD pozwala pracować w
wysokiej rozdzielczości 4, natomiast port HDMI
umożliwia bezpośrednie podłączenie
wyświetlaczy HD 5.
Połączenia
Interfejs Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN 2 umożliwia
wysyłanie i otrzymywanie wiadomości e-mail oraz
korzystanie z Internetu w ulubionych punktach
dostępu bezprzewodowego. Można uczestniczyć
w wideokonferencjach za pomocą kamery
internetowej, mikrofonu i połączenia
bezprzewodowego bez konieczności zakupu i

noszenia dodatkowego sprzętu. A technologia HP
Fast Charge 6 umożliwia ładowanie akumulatora
głównego do poziomu 90% w 90 minut, gdy
notebook jest wyłączony.
Ochrona i bezpieczeństwo
Twoje dane są ważne. Technologia HP
DriveGuard chroni je, zabezpieczając dysk
twardy przed wstrząsami. Odporna na zalanie
klawiatura pomaga chronić kluczowe komponenty
przed zalaniem niewielką ilością płynu, które
może się zdarzyć podczas podróży. A jeśli
zdecydujesz się na wymianę notebooka,
oprogramowanie HP Disk Sanitizer 7 umożliwia
usunięcie wszystkich danych z dysku. Dzięki
oprogramowaniu HP Support Assistant notebook
ten jest wyjątkowo łatwy w użytkowaniu. To proste
i zainstalowane fabrycznie oprogramowanie
pomaga utrzymać wysoką wydajność i
rozwiązywać problemy dzięki automatycznemu
dostrajaniu, wbudowanym funkcjom
diagnostycznym i pomocy dla użytkowników.

Notebook HP 625
Windows®. Życie bez ograniczeń. HP zaleca system Windows 7.
DANE TECHNICZNE
System operacyjny

Zainstalowane fabrycznie
Oryginalny Windows® 7 Professional 64
Oryginalny Windows® 7 Home Premium 64
Oryginalny Windows® 7 Home Basic 32
Oryginalny Windows® 7 Starter 32
SuSE Linux

Procesor

Procesor dwurdzeniowy do notebooka AMD Turion II P560 (2,5 GHz, 2 MB pamięci podręcznej L2); Dwurdzeniowy procesor do notebooka AMD Turion II P540 (2,4
GHz, 2 MB pamięci podręcznej L2); Procesor dwurdzeniowy AMD Athlon II P360 (2,3 GHz, 1 MB pamięci podręcznej L2); Procesor dwurdzeniowy AMD Athlon II P320
(2,1 GHz, 1 MB pamięci podręcznej L2); Procesor AMD seria V V160 (2,4 GHz, 512 KB pamięci podręcznej L2); Procesor AMD seria V V140 (2,3 GHz, 512 KB
pamięci podręcznej L2)

Zestaw układów

Procesor AMD RS880M

Pamięć

DDR3 SDRAM, 1066/1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 gniazda SODIMM; Możliwość rozbudowy do 4 GB

Wewnętrzna pamięć masowa

Dysk twardy SATA II 160, 250, 320 lub 500 GB (7200 obr./min), HP 3D DriveGuard

Wnęka rozszerzeń:

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

Wyświetlacz

Wyświetlacz LED HD o przekątnej 39,6 cm (15,6") z powłoką antyrefleksyjną; Wyświetlacz LED HD o przekątnej 39,6 cm (15,6") z technologią BrightView

Grafika

ATI Mobility Radeon HD 4200

Audiowizualny

Obsługa High Definition Audio; Wbudowany mikrofon; Wbudowany głośnik mono; Wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio; Wejście mikrofonu stereo

Obsługiwany

Obsługa komunikacji bezprzewodowej Karta sieciowa Broadcom 802.11b/g/n 1x1 Wi-Fi oraz Bluetooth 3.0 + HS Combo
Komunikacja

Wbudowana karta sieciowa Realtek (10/100) Ethernet

Gniazda rozszerzeń

1 karta Express Card/34; 1 karta Secure Digital

Porty i złącza

3 porty USB 2.0; 1 gniazdo zew. monitora VGA; 1 złącze HDMI; 1 wejście mikrofonu stereo; 1 wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio; 1 gniazdo zasilania;
1 złącze RJ-11 (wybrane modele); 1 złącze RJ-45

Urządzenie wejściowe

Pełnowymiarowa klawiatura odporna na zalanie; Tabliczka dotykowa z przewijaniem, 1 przycisk wyboru z funkcją lewego i prawego przycisku myszy; Kamera
internetowa 2 MP

Oprogramowanie

HP Recovery Manager (dostępny tylko w systemie Windows 7 lub Vista); HP Support Assistant (dostępny tylko w systemie Windows 7 lub Vista); Fabrycznie zainstalowany
pakiet Microsoft Office 2010 (aktywacja całego pakietu Office 2010 wymaga zakupienia klucza produktu); Oprogramowanie do kamery internetowej HP (w wybranych
modelach); HP Wireless Assistant; Corel Home Office — 60-dniowa wersja próbna; Roxio Creator Business (w wybranych modelach); McAfee Total Protection

Bezpieczeństwo

HP Spare Key; HP Disk Sanitizer; Hasło administratora; DriveLock; Gniazdo blokady

Wymiary

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

Waga

Od 2,49 kg

Zasilanie

6-ogniwowy akumulator litowy (47 Wh); Zasilacz HP 65 W (zintegrowany), technologia HP Fast Charge

Czas pracy akumulatora

6-ogniwowy (47 Wh): do 4 godz.

Gwarancja

Roczna gwarancja z naprawą w punkcie serwisowym
w niektórych krajach z odbiorem i zwrotem do klienta (dostępne są rozszerzenia gwarancji sprzedawane oddzielnie), roczna gwarancja na akumulator podstawowy

1 Sprzedawany osobno lub jako wyposażenie opcjonalne

2 Zestaw nie obejmuje wymaganego punktu dostępu bezprzewodowego. Wymaga zawarcia odrębnych umów o świadczenie usług internetowych. Możliwość korzystania z publicznych bezprzewodowych punktów dostępu jest ograniczona
3 W zestawie 60-dniowa wersja próbna pakietu Corel Home Office. Po upływie tego czasu funkcjonalność oprogramowania zostaje ograniczona. Aby korzystać z pełnej wersji, należy wykupić licencję
4 Do wyświetlania obrazów w wysokiej rozdzielczości wymagane są treści w wysokiej rozdzielczości
5 kabel HDMI sprzedawany oddzielnie

6 Technologia HP Fast Charge umożliwia ładowanie akumulatora głównego do poziomu 90% w 90 minut, gdy system jest wyłączony. Technologii Fast Charge nie można stosować z akumulatorem 9-ogniwowym
7 Dla sposobów użytkowania wymienionych w dokumencie DOD 5220.22, suplement M

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/notebooks
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w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy
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Microsoft. AMD, AMD Turion, Sempron oraz różne połączenia tych nazw są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices Inc.
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Akcesoria i usługi

Głośniki HP do urządzeń
przenośnych

Małe i lekkie głośniki HP do urządzeń mobilnych zaprojektowano z myślą o łatwym transporcie
i zapewnieniu użytkownikom notebooków wysokiej jakości dźwięku stereo podczas
odtwarzania płyt DVD, CD lub plików audio.

Numer produktu: FS944AA

Futerał na notebook HP
Basic

Torba HP Basic do notebooka jest lekka i wytrzymała. Jest wyściełana wewnątrz, co chroni
notebook w czasie podróży. Torba HP Basic może pomieścić notebook z ekranem o przekątnej
do 15,4 cala (39,12 cm).

Numer produktu: AJ078AA

Replikator portów USB 2.0
HP Essential

HP oferuje wiele profesjonalnych akcesoriów, które umożliwiają dostosowanie mobilnego biura
do potrzeb użytkowników i pomagają w osiągnięciu celów biznesowych, zwiększeniu
produktywności i obniżeniu kosztów.

Numer produktu: AQ731AA

Regulowana podstawa
notebooka HP model
podstawowy

Regulowana podstawa notebooka HP Basic przekształca Twój notebook HP Business w
komputer biurkowy.

Numer produktu: AL549AA

Zamek combo do
notebooka HP

Zamek combo do notebooka HP Compaq zabezpiecza notebooka i stację dokującą.

Numer produktu: AY475AA

3 lata z odbiorem i
zwrotem

Serwis door-to-door obejmujący odbiór, naprawę i zwrot serwisowanego sprzętu

Numer produktu: UK707E

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/hpoptions

