Prenosnik HP 625
Pomembna mobilnost

Kakovostni prenosni računalnik s 39,6 cm (15,6-palčno)
diagonalo, s katerimi ste učinkoviti in povezani kjer koli ste.

Windows®. Življenje brez omejitev. HP priporoča Windows 7.
Trpežen, stilski in cenovno ugoden
Prenosni računalnik HP 625 je orodje za uspeh.
Prenosni računalnik krasi modni vzorec iz
mikrovlaken v barvi sivega kamna, kar mu daje
eleganten profesionalen videz. Prenosni računalnik
HP 625 poganjajo najnovejši procesorji AMD, ki
poskrbijo, da lahko opravite svoje delo. HP 625 je
z energetsko učinkovitim 39,6 cm zaslonom
(15,6"), osvetlitvijo LED, spletno kamero z 2 MP in
vgrajeno brezžično povezavo Wi-Fi 2 vaša
povezava s svetom.

primarni akumulator do 90-odstotne napolnjenosti
v 90 minutah, ko je računalnik izklopljen.

Zaščita in priročnost
Vaši podatki so pomembni. HP DriveGuard vam
jih pomaga zaščititi tako, da zmanjša fizično
tresenje trdega diska. Vodoodporna tipkovnica
pomaga zaščititi komponente tipk pred manjšimi
razlitji, do katerih lahko pride med potjo. Ko
nastopi čas za zamenjavo računalnika, boste
lahko s programom HP Disk Sanitizer 7povsem
počistili trdi disk. S programom HP Support
Lotite se dela že ob prvi uporabi
Assistant je upravljanje računalnika zdaj lažje kot
Priložena je programska oprema Corel Home
kdaj koli prej. Ta preprosta predhodno nameščena
Office 3, da lahko začnete z računalnikom
programska oprema vam s samodejnimi
obdelovati besedila, urejati preglednice ali
posodobitvami, diagnostiko na mestu in vodeno
predstavitvene projekte s programsko opremo,
pomočjo pomaga pri vzdrževanju delovanja
podobni pisarniškim paketom, ki ste jih uporabljali računalnika in reševanju težav.
do zdaj.
Vključene funkcije za večpredstavnost
Tehnologija AMD VISION Pro z grafično kartico
ATI Mobility Radeon HD vam omogoča doživetje
življenja v visoki ločljivosti 4, vrata HDMI pa vam
omogoča neposredno povezovanje z zasloni
visoke ločljivosti 5.
Bodite povezani
Z omrežno povezavo Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN 2
lahko pošiljate in prejemate e-poštna sporočila ali
dostopate do interneta na priljubljenih dostopnih
točkah. S spletno kamero, mikrofonom in
brezžično povezavo lahko opravite konferenčne
klice, pri čemer vam ni treba kupiti ali priključiti
nobene dodatne strojne opreme. Poleg tega lahko
s programom HP Fast Charge 6 hitro napolnite

Prenosnik HP 625
Windows®. Življenje brez omejitev. HP priporoča Windows 7.
TEHNIČNI PODATKI
Operacijski sistem

Vnaprej nameščeno
Pristni Windows® 7
Pristni Windows® 7
Pristni Windows® 7
Pristni Windows® 7
SuSE Linux

Professional 64
Home Premium 64
Home Basic 32
Starter 32

Podprto

Procesor

AMD Turion II Dual-Core Mobile P560 (2,5 GHz, 2 MB predpomnilnika L2); Procesor AMD Turion II Dual-Core Mobile P540 (2,4 GHz, 2 MB predpomnilnika L2); AMD
Athlon II Dual-Core P360 (2,3 GHz, 1 MB predpomnilnika L2); Procesor AMD Athlon II Dual-Core P320 (2,1 GHz, 1 MB predpomnilnika L2); AMD V Series V160 (2,4
GHz, 512 KB predpomnilnika L2); Procesor AMD V Series V140 (2,3 GHz, 512 KB predpomnilnika L2)

Nabor vezij

AMD RS880M

Pomnilnik

DDR3 SDRAM, 1066/1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; Za nadgradnjo do 4 GB

Notranji pomnilnik

Trdi disk SATA II 160, 250, 320 ali 500 GB (7200 obr/min), zaščita HP 3D DriveGuard

Ležišče za nadgradnjo

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

Prikaz

39,6 cm (15,6") zaslon z osvetlitvijo LED HD z zaščito proti bleščanju; 39,6 cm (15,6") zaslon z osvetlitvijo LED HD BrightView

Grafika

ATI Mobility Radeon HD 4200

Avdio/vizualno

Podpora za visoko ločljiv zvok; Vgrajen mikrofon; Vgrajen mono zvočnik; Stereo izhod za slušalke/zvok; Stereo vhod za mikrofon

Podpora za brezžična omrežja

Kombinirani vmesnik Broadcom 802.11b/g/n 1x1 Wi-Fi in 2070 Bluetooth 2.1+HS

Komunikacije

Vgrajeni omrežni vmesnik Realtek Ethernet (10/100 NIC)

Razširitvene reže

1 kartica Express Card/34; 1 Secure Digital

Vrata in priključki

3 vrat USB 2.0; 1 zunanji monitor VGA; 1 vrata HDMI; 1 stereo vhod za mikrofon; 1 stereo izhod za slušalke/zvok; 1 vhod za napajanje; 1 RJ-11 (izbrani modeli); 1
RJ-45

Vhodna naprava

Vodoodporna tipkovnica v polni velikosti; Sledilna ploščica z drsnim območjem, izbirni gumb s funkcijami levega in desnega klika; Kamera 2 MP

Programska oprema

HP Recovery Manager (na voljo samo za operacijski sistem Windows 7 ali Vista); HP Support Assistant (na voljo samo za operacijski sistem Windows 7 ali Vista);
Predhodno naložen operacijski sistem Microsoft Office 2010 (potreben je nakup ključa izdelka za aktiviranje polne zbirke Office 2010); Programska oprema HP za
spletno kamero (izbrani modeli); HP Wireless Assistant; 60-dnevna preizkusna različica produktivnostnega paketa Corel Home Office; Roxio Creator Business (izbrani
modeli); McAfee Total Protection

Varnost

HP Spare Key; HP Disk Sanitize; Geslo za nastavitev; DriveLock; Reža za ključavnico

Mere

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

Teža

Že od 2,49 kg

Napajanje

6-celični litij-ionski (47 Wh); HP-jev napajalnik AC 65 W (vgrajen), HP Fast Charge

Življenjska doba akumulatorja

6-celični (47 Wh): Do 4 ure

Garancija

Eno leto za dostavo, v nekaterih državah tudi za prevzem in vračilo izdelka (nadgradnje so na voljo z doplačilom), enoletna garancija za primarni akumulator

1 Na voljo posebej ali kot dodatna funkcija

2 Potrebni sta brezžična dostopna točka in internetna storitev, ki si ju morate priskrbeti sami. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena
3 Priložena je 60-dnevna preizkusna različica programa Corel Home Office. Po tem času je delovanje omejeno. Za popolno različico je potreben nakup
4 Ogled slik HD zahteva vsebino HD
5 Kabel HDMI je na voljo posebej

6 S tehnologijo HP Fast Charge lahko primarni akumulator napolnite do 90-odstotne napolnjenosti v 90 minutah, ko je sistem izklopljen. Tehnologija Fast Charge ne velja za 9-celični akumulator
7 Za primere rabe, omenjene v dodatku DOD 5220.22-M

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/notebooks
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Prenosnik HP 625
Windows®. Življenje brez omejitev. HP priporoča Windows 7.
Pripomočki in storitve

Mobilni zvočniki HP

Kompaktni in lahki mobilni zvočniki HP so oblikovani tako, da omogočajo enostavno
prenosljivost in optimalne zvočne užitke pri ploščah DVD, CD in digitalnem zvoku, saj
proizvajajo bogat, visokokakovosten zvok za uporabnike prenosnih računalnikov HP.

Številka izdelka: FS944AA

Torba HP Basic za
prenosnik

Torba HP Basic za prenosni računalnik je lahka in trpežna. Z oblazinjeno notranjostjo je
prenosni računalnik zaščiten med potovanji. V torbo HP Basic za prenosni računalnik lahko
spravite prenosne računalnike z do 15,4-palčnimi (39,12 cm) zasloni.

Številka izdelka: AJ078AA

Vmesnik z vrati HP
Essential USB 2.0

HP zagotavlja široko vrsto dodatne opreme profesionalnega razreda za popolno izvajanje
opravil v mobilni pisarni, ki vam bo v pomoč pri doseganju svojih poslovnih ciljev, povečevanju
produktivnosti in zniževanju stroškov.

Številka izdelka: AQ731AA

HP-jevo nastavljivo stojalo
za prenosnik

Osnovno prilagodljivo stojalo za prenosne računalnike HP lahko uporabite, da spremenite
poslovni prenosni računalnik HP v namizno rešitev.

Številka izdelka: AL549AA

Ključavnica HP Notebook
Combo

Zaščitite svoj prenosnik in priklopno postajo s ključavnico HP Compaq Notebook Combo Lock.

Številka izdelka: AY475AA

3-letni prevzem in vračilo

Uživajte v storitvi od vrat do vrat, ki vključuje prevzem, popravilo in vračilo podprte strojne
opreme

Številka izdelka: UK707E

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/hpoptions

