HP 250 G1 bærbar PC
Optimalisert for forretningsbrukere på farten og priset med tanke på bedriftsbudsjetter – HP 250 bærbar PC er et smart valg for
pålitelig databehandling. En holdbar design lar deg holde tritt med kravene til mobil bruk. Fullfør oppgaver til riktig tid med
innebygde basisverktøy, praktisk tilkobling og robuste behandlingskraft for en mer produktiv arbeidsdag.

HP anbefaler Windows.

Laget for mobil bruk

For forretningsfolk som er på farten – HP 250 har holdbart kabinett som beskytter mot
dagens påkjenninger.
Støt og slag forekommer. HP 3D DriveGuard bidrar til å beskytte dataene når du er på
farten ved å registrere plutselige bevegelser og beskytte harddisken.1
Bær med deg HP 250 fra møte til møte. Gled deg over flott visning på 39,6 cm (15,6")
(diagonalt) HD-skjerm2 uten å ofre portabilitet.

Laget for forretninger

Håndter prosjekter med datakraft fra Intels tredjegenerasjons Core i3-prosessorer.3
Utvikle imponerende visuelle effekter uten å senke hastigheten på den bærbare PCen,
takket være Intels integrerte grafikk.
Få gjort mer med forbedringer på storbedriftsnivå fra HP og Windows 8.4

Konstruert for produktivitet

Hold kontakten med kolleger via nettet og e-post fra kontoret eller dine
favoritt-"hotspots", med Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN5.
Fra kurs til salgspresentasjoner – spill av multimedier og lyd i høy kvalitet direkte fra
den bærbare PCen, med forhåndsinstallert programvare og innebygd Altec
Lansing-høyttaler.
Gjør inntrykk med presentasjoner når du kobler deg til større HD2-skjermer6 gjennom
HDMI-porten.7

HP 250 G1 bærbar PC

HP anbefaler Windows.

Operativsystem

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
Ubuntu Linux

Prosessorfamilie

Intel® Celeron®-prosessor; Intel® Core™ i3-prosessor; Intel® Pentium®-prosessor

Prosessor

Intel® Celeron® 1000M med Intel HD Graphics (1,8 GHz, 2 MB cache, 2 kjerner); Intel® Core™ i3-2348M med Intel HD Graphics 3000 (2,3 GHz, 3 MB cache, 2 kjerner); Intel® Pentium® 2020M med Intel HD Graphics
(2,4 GHz, 2 MB cache, 2 kjerner); Intel® Pentium® B960 med Intel HD Graphics (2,2 GHz, 2 MB cache, 2 kjerner)

Brikkesett

Mobile Intel® HM70 Express; Mobile Intel® HM75 Express

Minne

Inntil 6 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Inntil 6 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Minnespor: 2 SODIMM

Internt lager

320 GB inntil 750 GB SATA (5400 rpm)

Oppgraderingsrom

DVD+/-RW SuperMulti DL

Skjerm

39,6 cm (15,6" diagonalt) LED-bakbelyst HD antirefleks (1366 x 768)

Grafikk

Integrert: Intel® HD Graphics 3000; Intel® HD Graphics

Lyd/bilde

Støtte for HD-lyd; Integrert Altec Lansing stereohøyttaler; Integrert mikrofon; Stereohodetelefoner/linjeutgang; Stereomikrofoninngang

Trådløsstøtte

Bluetooth 2.1 + HS; Bluetooth 4.0 + HS; Kombinert Ralink 802.11b/g/n og Bluetooth

Kommunikasjon

Realtek Ethernet (10/100/1000)

Utvidelsesspor

1 Secure Digital

Porter og kontakter

3 USB 2.0; 1 HDMI; 1 stereomikrofoninngang;1 hodetelefon-/linjeutgang; 1 vekselstrøm; 1 RJ-45; 1 VGA

Innenhet

Tastatur i full størrelse
Styrepute med todelt valgknapp med venstre- og høyreklikkfunksjoner; Støtte for flerberøringsbevegelser
HD-webkamera

Programvare

Kjøp Office; Installeringsprogram for Windows 8 Recovery Manager; Cyberlink Youcam DE; Cyberlink Power DVD (tilgjengelig på enkelte modeller); Symantec Norton ™ Internet Security 2013

Sikkerhet

Spor for sikkerhetslås (lås må kjøpes separat)

Mål

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

Vekt

Starter på 2,45 kg

Strøm

65 W Smart strømadapter (integrert)

Batteritype

6-cellers (47 Wt) litiumion

Garanti

1 års begrenset garanti (oppgraderinger tilgjengelig, selges separat), 1 års begrenset garanti på primærbatteri

1 Windows kreves.

2 HD-innhold (High Definition) er nødvendig for å vise HD-bilder.

3 Multi Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg denne teknologien. 64-bits databehandling med Intel®-arkitektur krever en datamaskin

med prosessor, brikkesett, BIOS, operativsystem, enhetsdrivere og programmer som er klargjort for Intel® 64-arkitekturen. Prosessorer vil ikke fungere (inkludert 32-bits behandling) uten en BIOS som er klar for Intel® 64-arkitekturen. Ytelsen varierer, avhengig
av konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
4 Det er ikke alle funksjoner som er tilgjengelige i alle versjoner av Windows 8. Det kan hende at systemer krever oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere og/eller programvare for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows 8 fullt ut. Se
http://www.microsoft.com.
5 Trådløst tilgangpunkt og Internett-tjeneste kreves og selges separat. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
6 Selges separat.
7 HDMI-kabel er påkrevd og ikke inkludert.

Ta kontakt med HP Financial Services
Ta kontakt med HP Financial Services for å implementere nyskapende teknologi som er viktig for å øke forretningsverdi og konkurransedyktig differensiering. Mer informasjon om
www.hp.com/go/hpfs.
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De
eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må
oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle versjoner av Windows 8. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare for å utnytte funksjonaliteten i
Windows 8 fullt ut. Se http://windows.microsoft.com/nb-NO/ for detaljer. Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og som brukes av Hewlett-Packard Company på
lisens. Intel og Core er varemerker eller registrerte varemerker for Intel Corporation eller selskapets datterselskaper i USA og andre land/regioner. Alle andre varemerker
tilhører de respektive rettighetsinnehaverne.Lær mer på www.hp.eu/notebooks
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HP anbefaler Windows.

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP trådløs mus med komfortgrep

HP trådløs mus med komfortgrep har 30-måneders batteridriftstid og en tydelig, moderne design som
integreres sømløst med HP bærbare kontor-PCer.
Produktnummer: H2L63AA

HP 90 W tynn adapter

Arbeid smartere på reise med HP 90 W tynn adapter, en praktisk og portabel bærbar strømkilde for bruk i
mobile miljøer.
Produktnummer: BT796AA

HP Essential veske med toppåpning

HP Essential veske med toppåpning er en lett og holdbar bæreveske for bærbare PCer, og har polstring i
skumplast med høy tetthet for å beskytte den bærbare PCen (opptil 15,6 tommer digonalt) på reise mellom
møter eller til og fra kontoret.
Produktnummer: H2W17AA

HP 3005pr USB 3.0 portreplikator

Alt du trenger hver dag, klart med én enkelt tilkobling. HP 3005pr USB 3.0 portreplikator er vår ultimate
plattformuavhengige "hot desking"-løsning. Kom deg på nett, gjør opptil seks av dine daglige USB-enheter
umiddelbart tilgjengelig, og øk produktiviteten med tilkobling til to eksterne skjermer – alt via én USB
3.0-kabel.[1,2,3]
Produktnummer: H1L08AA

HP ultratynn kabbellås med nøkkel

Sikre HP Ultrabook™ eller den bærbare PCen raskt og enkelt med HP ultratynn kabellås med nøkkel.
Produktnummer: H4D73AA

HP Care Pack: 3 år neste virkedag på
stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker,
hvis problemet ikke kan løses eksternt
Produktnummer: UK703E

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De
eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må
oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle versjoner av Windows 8. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare for å utnytte funksjonaliteten i
Windows 8 fullt ut. Se http://windows.microsoft.com/nb-NO/ for detaljer. Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og som brukes av Hewlett-Packard Company på
lisens. Intel og Core er varemerker eller registrerte varemerker for Intel Corporation eller selskapets datterselskaper i USA og andre land/regioner. Alle andre varemerker
tilhører de respektive rettighetsinnehaverne.Lær mer på www.hp.eu/hpoptions

4AA4- 5936NOE, Mai 2013

