HP 250 G1 noteszgép
A sokat utazó üzleti felhasználók számára optimalizált, és az üzleti költségvetéseket figyelembe véve árazott HP 250
noteszgép intelligens és megbízható választást jelent a feladatok elvégzéséhez. Tartós kialakításának köszönhetően képes
lépést tartani a mobil felhasználás igényeivel. Az alapvető fontosságú, beépített eszközök, a kényelmes csatlakoztathatóság és
a hatékony feldolgozási teljesítmény révén hamarabb végezheti el feladatait, így termelékenyebbé varázsolhatja munkaidejét.

A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.

Mobil használatra tervezve

A sokat utazó szakemberek HP 250 noteszgépét a tartós borítás védi meg a napi
megpróbáltatásokkal szemben.
Az ütések és egyéb fizikai behatások a mindennapok részei. A HP 3D DriveGuard a
hirtelen mozgás érzékelésével és a merevlemez-meghajtó védelmével óvja adatait
útközben.1
A HP 250 noteszgépet magával hordozhatja tárgyalásról tárgyalásra. A 39,6 cm-es
(15,6") átmérőjű HD2 képernyő kiváló megjelenítést biztosít a hordozhatóság
feláldozása nélkül.

Üzleti felhasználásra

Az Intel 3. generációs Core i3 processzoraival könnyedén birkózhat meg a feladatokkal.3
Az Intel beépített grafikus vezérlőjével lenyűgöző látványt hozhat létre noteszgépe
lelassítása nélkül.
Több feladatot végezhet el a HP és a Windows 8 vállalati szintű fejlesztéseinek
köszönhetően.4

Termelékenységre tervezve

A Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN használatával az interneten tarthatja a kapcsolatot
kollégáival és e-mailt küldhet az irodából vagy kedvenc hozzáférési pontjairól.5
A képzésektől az értékesítési bemutatókig kiváló minőségű multimédiás és
hanganyagokkal dolgozhat egyenesen a noteszgépből az előre telepített szoftvereknek
és a beépített Altec Lansing hangszóróknak köszönhetően.
Még hatásosabb bemutatókat tarthat, ha noteszgépét nagyobb, HD2 képernyőkhöz6
csatlakoztatja a HDMI-porton keresztül.7
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Operációs rendszer

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
Ubuntu Linux

Processzorcsalád

Intel® Celeron® processzor; Intel® Core™ i3 processzor; Intel® Pentium® processzor

Processzor

Intel® Celeron® 1000M Intel HD Graphics kártyával (1,8 GHz, 2 MB gyorsítótár, 2 mag); Intel® Core™ i3-2348M Intel HD Graphics 3000 kártyával (2,3 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag); Intel® Pentium® 2020M Intel HD
grafikus kártyával (2,4 GHz, 2 MB gyorsítótár, 2 mag); Intel® Pentium® B960 Intel HD grafikus kártyával (2,2 GHz, 2 MB gyorsítótár, 2 mag)

Lapkakészlet

Mobile Intel® HM70 Express; Mobil Intel® HM75 Express

Memória

Legfeljebb 6 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Legfeljebb 6 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Memória bővítőhelyek: 2 SODIMM

Belső tárolás

320 GB legfeljebb 750 GB SATA (5400 f/p)

Bővítőfiók

DVD+/-RW SuperMulti DL

Képernyő

39,6 cm (15,6") képátlójú, LED-háttérvilágítású HD csillogásmentes (1366 x 768)

Grafikus rendszer

Beépítve: Intel® HD Graphics 3000; Intel® HD Graphics

Hang/kép

Nagyfelbontású hang támogatása; Beépített Altec Lansing sztereó hangszóró; Beépített mikrofon; Sztereó fejhallgató-/vonali kimenet; Sztereó mikrofonbemenet

Vezeték nélküli támogatás

Bluetooth 2.1 + HS; Bluetooth 4.0 + HS; Kombinált Ralink 802.11b/g/n és Bluetooth adapter

Kommunikáció

Realtek Ethernet (10/100/1000)

Bővítőhelyek

1 Secure Digital

Portok és csatlakozók

3 USB 2.0; 1 HDMI; 1 sztereó mikrofonbemenet; 1 fejhallgató-/vonali kimenet; 1 tápegység; 1 RJ-45; 1 VGA

Bemeneti eszköz

Teljes méretű billentyűzet
Érintőtábla 2 részes választógombbal, bal és jobb kattintási funkciókkal; Több érintést támogató mozdulatok
HD webkamera

Szoftver

Office vásárlása; Windows 8 Recovery Manager telepítő; Cyberlink Youcam DE; Cyberlink Power DVD (csak bizonyos modellek esetén érhető el); Symantec Norton™ Internet Security 2013

Adatvédelem

Biztonságizár-csatlakozó (a zárat külön kell megvásárolni)

Méretek

37,6 x 24,7 x 3,58 cm

Súly

Min. 2,45 kg

Áramellátás

65 W-os intelligens váltóáramú tápegység (beépített)

Akkumulátor típusa

6 cellás (47 Wh) lítiumion

Garancia

1 év korlátozott jótállás (bővítés lehetséges, külön megvásárolható), valamint 1 év jótállás az elsődleges akkumulátorra

1 Windows rendszer szükséges.

2HD képek megtekintéséhez nagyfelbontású (HD) tartalom szükséges.

3 A többmagos technológia célja bizonyos szoftverek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden vásárló és szoftveralkalmazás számára. Az Intel® architektúra 64 bites számítási műveleteihez az Intel® 64

architektúrához tervezett processzort, lapkakészletet, BIOS-t, operációs rendszert, eszköz-illesztőprogramokat és alkalmazásokat magába foglaló számítógépes rendszerre van szükség. Az Intel® 64 architektúrával kompatibilis BIOS nélkül a processzorok nem
működnek (32 bites üzemmódban sem). A teljesítmény a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változik. Az Intel számozása nem a nagyobb teljesítményt jelzi.
4 Nem minden funkció érhető el a Windows 8 összes kiadásában. A rendszerek a Windows 8 funkcióinak a teljes körű használatához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolt hardvert, illesztőprogramokat és/vagy szoftvert igényelhetnek. További információ:
http://www.microsoft.com.
5 Külön megvásárolható vezeték nélküli hozzáférési pont és internetszolgáltatás szükséges. A nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott.
6 Külön megvásárolható.
7 HDMI-kábel szükséges, amely nem tartozék.

Használja a HP pénzügyi szolgáltatásait
A HP pénzügyi szolgáltatásainak segítségével az üzleti érték fenntartásához és a versenytársaktól való megkülönböztetéshez elengedhetetlen innovatív technológiákat valósíthatja
meg. További információk: www.hp.com/go/hpfs.
A képen látható termék csak illusztráció. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A jelen dokumentumban lévő információk értesítés nélkül megváltozhatnak. A
HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem
tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért.
Az egyes szolgáltatások elérhetősége eltérhet a Windows 8 operációs rendszer különböző kiadásaiban. Előfordulhat, hogy a Windows 8 teljes funkcionalitásának kihasználása
érdekében frissítenie kell hardvereit és/vagy új eszközöket kell vásárolnia. További információ: http://windows.microsoft.com/hu-HU/. A Bluetooth a jogtulajdonos védjegye,
amelyet a Hewlett-Packard Company engedéllyel használ. Az Intel és a Core az Intel Corporation vagy leányvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.További tájékoztatás: www.hp.eu/notebooks
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Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP Comfort Grip vezeték nélküli egér

A 30 hónap akkumulátor-üzemidejű HP Comfort Grip vezeték nélküli egér tökéletesen illik a HP üzleti
notebookjainak merész és modern formavilágához.
Termékszám: H2L63AA

HP 90 W-os vékony adapter

Dolgozzon intelligensebb megoldásokkal menet közben is a HP 90W Slim Adapter akkumulátorral, amely
kényelmes és hordozható tápforrást biztosít laptopjának bármilyen mobil környezetben.
Termékszám: BT796AA

HP Essential Top Load táska

A HP Essential felültöltős táska könnyű és erős noteszgép-hordtáska, amely a megbeszélések vagy külső
helyszínek és az iroda közötti utazásokhoz nagy sűrűségű habszivaccsal párnázott védelmet biztosít az Ön
(legfeljebb 15,6 hüvelykes képátlójú) noteszgépe számára.
Termékszám: H2W17AA

HP 3005pr USB 3.0 porttöbbszöröző

Minden, amire nap mint nap szüksége lehet, egyetlen egyszerű csatlakozással rendelkezésre áll. A HP
3005pr USB 3.0 portreplikátor a legjobb platformfüggetlen megoldásunk megosztott hozzáférésű (hot
desking) környezetek számára. Csatlakozzon az internethez, tegyen azonnal elérhetővé akár hat, napi
rendszerességgel használt USB-eszközt, továbbá javítsa termelékenységét azzal, hogy – egyetlen USB 3.0
kábellel – két külső kijelzőre is csatlakozik.[1,2,3]
Termékszám: H1L08AA

HP Ultraslim kulcsos kábelzár

Intézkedjen gyorsan és egyszerűen a HP Ultrabook™ vagy noteszgép biztonságáról a HP Ultraslim kulcsos
kábelzárral.
Termékszám: H4D73AA

HP Care Pack: 3 éves, egy munkanapon
belüli, helyszíni támogatás

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a következő munkanapon elvégzi a
helyszíni javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg
Termékszám: UK703E

A képen látható termék csak illusztráció. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A jelen dokumentumban lévő információk értesítés nélkül megváltozhatnak. A
HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem
tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért.
Az egyes szolgáltatások elérhetősége eltérhet a Windows 8 operációs rendszer különböző kiadásaiban. Előfordulhat, hogy a Windows 8 teljes funkcionalitásának kihasználása
érdekében frissítenie kell hardvereit és/vagy új eszközöket kell vásárolnia. További információ: http://windows.microsoft.com/hu-HU/. A Bluetooth a jogtulajdonos védjegye,
amelyet a Hewlett-Packard Company engedéllyel használ. Az Intel és a Core az Intel Corporation vagy leányvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.További tájékoztatás: www.hp.eu/hpoptions
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