Notebook HP 250 G1
Notebook HP 250 predstavuje inteligentnú voľbu pre spoľahlivé výpočty. Je optimalizovaný pre obchodných používateľov na
cestách a s cenou nastavenou s ohľadom na firemné rozpočty. Vďaka odolnej konštrukcii udržíte krok s požiadavkami
mobilného použitia. Vďaka nevyhnutným zabudovaným nástrojom, možnostiam pohodlného pripojenia a robustnému
výpočtovému výkonu, ktorý zabezpečí produktívnejší pracovný deň, dokončíte úlohy načas.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Určený na mobilné používanie

Profesionálom tráviacim veľa času na cestách ponúka HP 250 odolný kryt, ktorý chráni
zariadenie pred nástrahami všedného dňa.
Nárazy a údery sú súčasťou života. HP 3D DriveGuard pomáha na cestách chrániť údaje
– sníma náhly pohyb a chráni pevný disk.1
Prenášajte notebook HP 250 z jedného stretnutia na druhé. Vychutnajte si skvelé
zobrazenie na HD2 displeji s uhlopriečkou 39,6 cm (15,6") bez toho, aby ste sa vzdali
prenosnosti.

Navrhnutý na podnikanie

Riešte projekty pomocou výkonných procesorov Intel Core tretej generácie i3.3
Vďaka integrovanej grafike Intel môžete dosiahnuť úžasné zobrazenie bez spomalenia
notebooku.
Vykonajte viac s podnikovými vylepšeniami od spoločnosti HP a so systémom Windows
8.4

Navrhnuté pre výkon

Spájajte sa kolegami cez internet a posielajte e-maily z kancelárie alebo po pripojení k
obľúbeným hotspotom prostredníctvom siete WLAN s certifikátom Wi-Fi CERTIFIED™5.
Na školeniach a predajných prezentáciách zobrazujte vysoko kvalitné multimediálne a
zvukové záznamy priamo z vášho notebooku pomocou vopred nainštalovaného
softvéru a vstavaných reproduktorov značky Altec Lansing.
Urobte dojem pri prezentácii. Pripojte sa k väčšiemu HD2 displeju6 pomocou HDMI
portu.7
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Operačný systém

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
Ubuntu Linux

Skupina procesora

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

Procesor

Intel® Celeron® 1000M s grafickou kartou Intel HD Graphics (1,8 GHz, vyrovnávacia pamäť 2 MB, 2 jadrá); Intel® Core™ i3-2348M s grafickou kartou Intel HD Graphics 3000 (2,3 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2
jadrá); Intel® Pentium® 2020M s grafickou kartou Intel HD Graphics (2,4 GHz, vyrovnávacia pamäť 2 MB, 2 jadrá); Procesor Intel® Pentium® B960 s grafickou kartou Intel HD Graphics (2,2 GHz, vyrovnávacia pamäť
2 MB, 2 jadrá)

Čipová sada

Mobile Intel® HM70 Express; Mobile Intel® HM75 Express

Pamäť

Maximálne 6 GB 1 600 MHz DDR3 SDRAM
Maximálne 6 GB 1 600 MHz DDR3L SDRAM
Pamäťové sloty: 2 SODIMM

Vnútorná pamäť

320 GB maximálne 750 GB SATA (5400 ot./min.)

Rozširujúca zásuvka

DVD+/-RW SuperMulti DL

Obrazovka

Uhlopriečka 39,6 cm (15,6"), LED-podsvietenie, HD anti-glare, (1366 x 768)

Grafika

Integrované: Grafická karta Intel® HD Graphics 3000; Grafická karta Intel® HD Graphics

Audio/Vizuálne

Podpora zvuku s vysokým rozlíšením; Vstavaný stereofónny reproduktor Altec Lansing; Integrovaný mikrofón; Výstup pre stereoslúchadlá/zvukový výstup; Vstup pre stereomikrofón

Podpora pre bezdrôtové
technológie

Bluetooth 2.1 + HS; Bluetooth 4.0 + HS; Kombinované pripojenie Ralink 802.11b/g/n a Bluetooth

Možnosti komunikácie

Realtek Ethernet (10/100/1000)

Rozširujúce sloty

1 Secure Digital

Porty a konektory

3 USB 2.0; 1 HDMI; 1 stereofónny zvukový linkový vstup, 1 linkový výstup/výstup pre slúchadlá; 1 konektor napájania; 1 RJ-45; 1 VGA

Vstupná jednotka

Štandardná klávesnica
Zariadenie TouchPad s dvojdielnym tlačidlom výberu s funkciou ľavého a pravého kliknutia; Podporujú sa gestá viacerými dotykmi
Webkamera HD

Softvér

Kúpiť kancelársky balík; Inštalačný program Windows 8 Recovery Manager; Cyberlink YouCam DE; Cyberlink Power DVD (k dispozícii pre vybrané modely); Symantec Norton ™ Internet Security 2013

Zabezpečenie

Otvor pre bezpečnostný zámok (zámok je potrebné zakúpiť samostatne)

Rozmery

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

Hmotnosť

Od 2,45 kg

Zdroj

Sieťový adaptér Smart 65 W (integrovaný)

Typ batérie

6-článková (47 Wh) Li-Ion

Záruka

1-ročná obmedzená záruka (dostupné rozšírenia, predávané osobitne), 1-ročná záruka na primárnu batériu

1 Vyžaduje sa systém Windows.

2 Na prezeranie obrázkov vo vysokom rozlíšení (HD) je potrebný obsah s vysokým rozlíšením (HD).

3 Viacjadrová technológia je navrhnutá na zlepšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Prínos tejto technológie nemôžu využiť všetci zákazníci ani všetky softvérové aplikácie. 64-bitové spracovanie dát na architektúre Intel® vyžaduje počítačový systém s

procesorom, súpravou čipov, systémom BIOS, operačným systémom, ovládačmi zariadení a aplikáciami podporujúcimi architektúru Intel® 64. Procesory nebudú fungovať (vrátane 32-bitovej prevádzky) bez systému BIOS podporujúceho architektúru Intel® 64.
Výkon sa líši v závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.
4 Niektoré funkcie nie sú v niektorých vydaniach systému Windows 8 k dispozícii. Na úplné využitie funkcií operačného systému Windows 8 môžu tieto systémy vyžadovať inovovaný a/alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače a/alebo softvér. Navštívte
stránku http://www.microsoft.com.
5 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a internetové služby (predávané samostatne). Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
6 V predaji samostatne.
7 Vyžaduje sa HDMI kábel, ktorý nie je súčasťou dodávky.

Zoznámte sa so službou HP Financial Services
Zoznámte sa so službou HP Financial Services a implementujte inovatívne technológie nevyhnutné na podporu obchodnej hodnoty a odlíšenie sa od konkurencie. Podrobnejšie
informácie nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.
Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne vo vyhláseniach o zárukách, ktoré sa dodávajú spolu s
týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za tu
uvedené technické alebo vydavateľské chyby alebo vynechané informácie.
Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 8. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 8 môžu systémy vyžadovať
aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Podrobnosti nájdete na adrese http://windows.microsoft.com/sk-SK/. Bluetooth je obchodná značka svojho vlastníka a
spoločnosť Hewlett-Packard ju používa na základe licencie. Intel a Core sú obchodné značky alebo ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej dcérskych
spoločností v USA a ďalších krajinách. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.Ďalšie informácie sa nachádzajú na

www.hp.eu/notebooks
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Bezdrôtová myš HP Comfort Grip
s pohodlným uchopením

Bezdrôtová myš HP Comfort Grip s 30-mesačnou výdržou batérie a výrazným, moderným vzhľadom, ktorý
sa jednoducho začleňuje k notebookom rady HP Business.
Číslo produktu: H2L63AA

Tenký adaptér HP 90 W

Pracujte na vašich cestách jednoduchšie vďaka adaptéru HP 90W Slim, pohodlnému a prenosnému zdroju
napájania na použitie laptopu v mobilnom prostredí.
Číslo produktu: BT796AA

Puzdro HP Essential Top Load Case

Puzdro HP Essential Top L oad Case je ľahké a odolné puzdro na prenášanie notebooku. Poskytuje ochranné
čalúnenie penou s vysokou hustotou na ochranu notebooku (s obrazovkami s uhlopriečkou do 39,6 cm –
15,6 palca) pri presunoch medzi schôdzami a na cestách mimo kancelárie.
Číslo produktu: H2W17AA

Replikátor portov HP 3005pr USB 3.0

Všetko, čo každý deň potrebujete, máte k dispozícii vďaka jednému jednoduchému pripojeniu. Replikátor
portov HP 3005pr USB 3.0 je naše špičkové riešenie pre aktívnu prácu, ktoré nie je závislé od platformy.
Buďte online, okamžite si sprístupnite až šesť zariadení USB, ktoré používate každý deň, a rozšírte svoju
produktivitu pripojením k dvom externým displejom. A to všetko cez jeden kábel USB 3.0.[1,2,3]
Číslo produktu: H1L08AA

Ultratenký lankový zámok HP

Zabezpečte svoj laptop HP Ultrabook™ alebo iný prenosný počítač rýchlo a jednoducho pomocou
ultratenkého lankového zámku HP.
Číslo produktu: H4D73AA

HP Care Pack: 3-ročný servis u
zákazníka v nasledujúci pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci
pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov
Číslo produktu: UK703E

Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne vo vyhláseniach o zárukách, ktoré sa dodávajú spolu s
týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za tu
uvedené technické alebo vydavateľské chyby alebo vynechané informácie.
Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 8. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 8 môžu systémy vyžadovať
aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Podrobnosti nájdete na adrese http://windows.microsoft.com/sk-SK/. Bluetooth je obchodná značka svojho vlastníka a
spoločnosť Hewlett-Packard ju používa na základe licencie. Intel a Core sú obchodné značky alebo ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej dcérskych
spoločností v USA a ďalších krajinách. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.Ďalšie informácie sa nachádzajú na

www.hp.eu/hpoptions
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