Prenosný počítač HP 625
Nevyhnutná mobilita

Prenosný počítač s uhlopriečkou 39,6 cm (15,6") za skvelú cenu
vás udrží produktívnymi a pripojenými aj na cestách.

Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča systém
Windows 7.
Trvácny, štýlový a dostupný
Prenosný počítač HP 625 je nástrojom k úspechu.
Tento prenosný počítač ma štýlový dizajn s
mikrovláknovými vzormi v skalnatej šedej farbe
pre čistý a profesionálny vzhľad. Prenosný počítač
HP 625 poháňaný najnovšími procesormi AMD
vám pomôže dokončiť vašu prácu. S energeticky
úsporným 39,6 cm (15,6") monitorom s LED
podsvietením, 2 MP webkamerou a integrovaným
Wi-Fi 2 je HP 625 cestou do vášho sveta.
Začnite pracovať bezprostredne po zakúpení
Softvér Corel Home Office je súčasťou 3, takže
môžete začať s používaním svojho notebooku pre
spracovanie textu, tabuliek alebo prezentácií so
softvérom podobným ako sú kancelárske balíky,
ktoré ste používali predtým.
Vrátane multimediálnych funkcií
Technológia AMD VISION Pro s grafikou ATI
Mobility Radeon HD vám umožní vychutnať si
život vo vysokom rozlíšení 4 s portom HDMI, ktorý
vám umožňuje pripojenie priamo k monitorom s
vysokým rozlíšením 5.
Zostaňte pripojení
Vďaka sieťovému pripojeniu Wi-Fi CERTIFIED™
WLAN 2 môžete odosielať a prijímať e-maily
alebo získať prístup na Internet na vašich
obľúbených prístupových miestach hotspot.
Vďaka webkamere a mikrofónu sa môžete
zapájať do videokonferencií cez vašu bezdrôtovú
sieť bez potreby kupovať alebo hľadať ďalší
hardvér. Navyše s HP Fast Charge 6, dobijete
svoju primárnu batériu až na 90% za 90 minút,
keď je váš notebook vypnutý.

Ochrana a pohodlie
Vaše údaje sú dôležité. HP DriveGuard ich
pomáha chrániť redukovaním fyzických nárazov
vášho disku. Vodeodolná klávesnica pomáha
chrániť kľúčové komponenty pred menším
rozliatím, ktoré sa môže vyskytnúť pri práci s
počítačom na cestách. Keď príde čas k likvidácii
prenosného počítača, HP Disk Sanitizer 7 umožní
úplne vymazať pevný disk. HP Support Assistant
ešte viac zjednodušuje spravovanie prenosného
počítača. Tento jednoduchý predinštalovaný
softvér vám pomôže udržiavať výkon vášho
počítača a s automatickými nastaveniami,
vstavanou diagnostikou a sprievodnou asistenciou
riešiť problémy.

Prenosný počítač HP 625
Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča systém
Windows 7.
ŠPECIFIKÁCIE
Operačný systém

Predinštalované
Originálny Windows®
Originálny Windows®
Originálny Windows®
Originálny Windows®
SuSE Linux

7
7
7
7

Professional 64
Home Premium 64
Home Basic 32
Starter 32

Podporované

Procesor

Dvojjadrový mobilný procesor AMD Turion II P560 (2,5 GHz, vyrovnávacia pamäť L2 2 MB); Dvojjadrový mobilný procesor AMD Turion II P540 (2,4 GHz, vyrovnávacia
pamäť L2 2 MB); Dvojjadrový AMD Athlon II P360 (2,3 GHz, vyrovnávacia pamäť L2 1 MB); Dvojjadrový procesor AMD Athlon P320 (2,1 GHz, vyrovnávacia pamäť L2
1 MB); AMD radu V V160 (2,4 GHz, vyrovnávacia pamäť L2 512 kB); Procesor AMD radu V V140 (2,3 GHz, vyrovnávacia pamäť L2 512 kB)

Čipová sada

AMD RS880M

Pamäť

DDR3 SDRAM, 1066/1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; Možnosť zvýšenia na 4 GB

Vnútorná pamäť

Pevný disk SATA II 160, 250, 320 alebo 500 GB (7200 ot./min.), HP 3D DriveGuard

Rozširujúca zásuvka

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

Obrazovka

39,6 cm (15,6") uhlopriečka LED-podsvietenie HD anti-glare; 39,6 cm (15,6") uhlopriečka LED-podsvietenie HD BrightView

Obrázky

ATI Mobility Radeon HD 4200

Audio/Vizuálne

Podpora zvuku s vysokým rozlíšením; Integrovaný mikrofón; Integrovaný monoreproduktor; Stereoslúchadlá/zvukový výstup; Vstup pre stereomikrofón

Podpora pre bezdrôtové technológie

Broadcom 802.11b/g/n 1x1 Wi-Fi a Bluetooth 3.0 + HS Combo

Možnosti komunikácie

Vstavaný radič siete Ethernet Realtek (10/100 NIC)

Rozširujúce sloty

1 Express Card/34; 1 Secure Digital

Porty a konektory

3 USB 2.0; 1 externý VGA monitor; 1 HDMI; 1 vstup pre stereomikrofón; 1 výstup pre stereoslúchadlá/zvukový výstup; 1 napájací zdroj; 1 RJ-11 (vybrané modely); 1
RJ-45

Vstupná jednotka

Plnohodnotná vodoodolná klávesnica; Touchpad s rolovacou zónou, 1-kusové vyberacie tlačidlo s funkciou ľavého a pravého kliknutia; 2 MP webkamera

Softvér

HP Recovery Manager (k dispozícii iba so systémom Windows 7 alebo Vista); HP Support Assistant (k dispozícii iba so systémom Windows 7 alebo Vista); Predinštalovaný
balík Microsoft Office 2010 (na aktivovanie plnej verzie balíka Office 2010 je potrebné zakúpiť kľúč Product Key); Softvér HP Webcam (vybrané modely); HP Wireless
Assistant; 60-dňová skúšobná verzia balíka Corel Home Office; Roxio Creator Business (vybrané modely); McAfee Total Protection

Zabezpečenie

HP Spare Key; HP Disk Sanitize; Heslo pre nastavenie; DriveLock; Zásuvka na zámok

Rozmery

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

Hmotnosť

Hmotnosť od 2,49 kg

Zdroj

6-článková (47 Wh) Li-Ion; 65 W sieťový adaptér HP (integrovaný), HP Fast Charge

Výdrž batérie

6-článková (47 Wh): až 4 hodiny

Záruka

1-ročná záruka na prinesenie, vyzdvihnutie a vrátenie v niektorých krajinách (sú dostupné aktualizácie predávané samostatne), 1-ročná záruka na hlavnú batériu

1 Predávané samostatne alebo zakúpené ako voliteľná funkcia

2 Je potrebný bezdrôtový prístupový bod a pripojenie k Internetu, ktoré nie sú súčasťou dodávky. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená
3 Vrátane 60-dňovej skúšobnej verzie Corel Home Office. Funkcia je po uplynutí času obmedzená. Je potrebné zakúpiť plnú verziu
4 Na zobrazenie obrázkov HD je potrebný obsah HD
5 HDMI kábel je predávaný samostatne

6 Technológia rýchleho nabíjania HP Fast Charge dobije primárnu batériu až na 90 % za 90 minút, keď je systém vypnutý. Fast Charge nie je možné použiť pri 9-článkovej batérii
7 Pre prípady použitia uvedené v prílohe DOD 5220.22-M

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby
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Prenosný počítač HP 625
Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča systém
Windows 7.
Príslušenstvo a služby

Prenosné
audiorepoduktory HP

Kompaktné a ľahké reproduktory HP Mobile Speaker sú určené pre jednoduchú prenosnosť a
optimálnu reprodukciu stereo zvuku z prehrávaných DVD, CD nosičov a digitálnych súborov,
ktoré ponúkajú bohatý a vysokokvalitný zvuk pre užívateľov prenosných počítačov.

Číslo produktu: FS944AA

Kufrík na notebook HP
Basic

Puzdro pre prenosný počítač HP Basic je ľahké a trvanlivé. V tomto puzdre je mäkké
obloženie, ktoré chráni váš prenosný počítač na cestách. Do puzdra HP Basic sa môžu vkladať
prenosné počítače s obrazovkou až do 15,4" (39,12 cm).

Číslo produktu: AJ078AA

Opakovač HP Essential
pre port USB 2.0

HP poskytuje portfólio profesionálneho príslušenstva, ktoré prináša ideálnu mobilnú kanceláriu
navrhnutú tak, aby vám pomohla splniť vaše podnikateľské ciele, zvýšiť produktivitu a znížiť
náklady.

Číslo produktu: AQ731AA

Základný nastaviteľný
stojan na prenosný
počítač HP

Základný nastaviteľný podstavec pre prenosný počítač HP s dá použiť na zmenu vášho
prenosného počítača HP na stolné riešenie.

Číslo produktu: AL549AA

Kombinovaný zámok
notebooku HP

Zabezpečte váš notebook a dokovaciu stanicu s kombinovaným zámkom notebooku HP
Compaq.

Číslo produktu: AY475AA

3 roky, vyzdvihnutie a
vrátenie

Vychutnajte si servis až do domu vrátane vyzdvihnutia, opravy a vrátenia podporovaného
hardvéru

Číslo produktu: UK707E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions

