HP 250 G1 Dizüstü Bilgisayar
Yoğun koşuşturma içeren bir iş hayatı için optimize edilmiş ve uygun fiyatlı HP 250 Dizüstü Bilgisayar güvenilir bir bilgisayar için
akıllıca bir seçimdir. Dayanıklı tasarımı sayesinde mobil kullanıma ayak uydurur. Temel dahili araçlar, kolay bağlanabilirlik ve
güvenilir işlem gücü ile işlerinizi hızlıca tamamlayarak iş günlerinizi daha verimli geçirin.

HP, Windows ürününü önerir.

Mobil kullanım için yapılmıştır

Sürekli iş seyahatinde olan profesyoneller için, HP 250 gün içindeki dikkatsizliklere karşı
koruma sağlayan bir kasaya sahiptir.
Bilgisayarlar bazen çarpılır veya düşürülür. HP 3D DriveGuard, hareket halindeyken ani
hareketleri algılayarak dizüstü bilgisayarınızın sabit sürücüsünü korur ve verilerinizin
korunmasına yardımcı olur.1
HP 250'yi toplantılardan yanınızdan ayıramayacaksınız. Taşınabilirlik için ekran
boyutundan taviz vermeden 39,6 cm (15,6") diyagonal HD2 ekranda mükemmel
görüntünün tadını çıkarın.

İş ortamı için güçlendirilmiştir

Intel’in 3.nesil Core i3 işlemcilerinin gücüyle tüm projelerin üstesinden gelin.3
Intel'in tümleşik grafik kartı sayesinde dizüstü bilgisayarınızı yavaşlatmadan göz alıcı
görseller geliştirin.
HP ve Windows 8'in kurumsal düzey geliştirmeleriyle çok daha fazlasını yapın.4

Verimlilik için tasarlandı

Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN5 ile iş arkadaşlarınıza çevrimiçi olarak bağlanın ve ofisinizden
veya favori erişim noktanızdan e-postalarınıza erişin.
Önceden yüklü yazılımlar ve yerleşik Altec Lansing hoparlörler ile eğitimlerde ve satış
sunumlarında dizüstü bilgisayarınızdan yüksek kaliteli ses ve multimedya çıkışı elde
edin.
HDMI bağlantı noktası7 aracılığıyla daha büyük, HD2 ekranlara6 bağlanarak
sunumlarınızın etkisini artırın.
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İşletim Sistemi

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
Ubuntu Linux

İşlemci ailesi

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

Işlemci

Intel® Celeron® 1000M Intel HD Graphics ile (1,8 GHz, 2 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i3-2348M, Intel HD Graphics 3000 ile (2,3 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Pentium® 2020M Intel HD
Graphics ile (2,4 GHz, 2 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Pentium® B960 Intel HD Grafik Kartı ile (2,2 GHz, 2 MB önbellek, 2 çekirdekli)

Yonga kümesi

Mobile Intel® HM70 Express; Mobile Intel® HM75 Express

Bellek

En fazla 6 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
En fazla 6 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Bellek yuvaları: 2 SODIMM

Dahili Depolama

320 GB en fazla 750 GB SATA (5400 rpm)

Yükseltme Yuvası

DVD+/–RW SuperMulti DL

Ekran

39,6 cm (15,6 inç) diyagonal LED arkadan aydınlatmalı HD yansımasız (1366 x 768)

Grafik

Tümleşik: Intel® HD Grafik Kartı 3000; Intel® HD Grafik Kartı

Ses/Görüntü

Yüksek Tanımlı Ses desteği; Tümleşik Altec Lansing Stereo Hoparlör; Tümleşik mikrofon; Stereo kulaklık/hat çıkışı; Stereo mikrofon girişi

Kablosuz Desteği

Bluetooth 2.1 + HS; Bluetooth 4.0 + HS; Ralink 802.11b/g/n ve Bluetooth birleşik

İletişim

Realtek Ethernet (10/100/1000)

Genişletme Yuvaları

1 Secure Digital

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

3 USB 2.0; 1 HDMI; 1 stereo mikrofon girişi; 1 kulaklık/hat çıkışı; 1 AC güç kaynağı; 1 RJ-45; 1 VGA

Giriş Cihazı

Tam boyutlu klavye
Sol ve sağ tıklatma işlevleri olan iki parça seçim düğmeli dokunmatik yüzey; Çoklu dokunma hareket simgeleri desteklenir
HD Webcam

Yazılım

Office'i Satın Alın; Windows 8 Kurtarma Yöneticisi Yükleyici; Cyberlink Youcam DE; Cyberlink Power DVD (belirli modellerde); Symantec Norton ™ Internet Security 2013

Güvenlik

Güvenlik Kilidi yuvası (kilit ayrı olarak satın alınmalıdır)

Boyutlar

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

Ağırlık

2,45 kg'dan başlayan ağırlık

Güç

65 W Akıllı AC adaptörü (tümleşik)

Pil Tipi

6 hücreli (47 WHr) Lityum-İyon

Garanti

1 yıllık sınırlı garanti (yükseltme seçenekleri mevcuttur, ayrıca satılır), birincil pil için 1 yıllık garanti

1 Windows gereklidir.

2 HD resimleri görüntülemek için yüksek çözünürlükte (HD) içerik gereklidir.

3 Birden Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Intel® mimarisinde 64-bit bilgisayar işlemleri, Intel® 64 mimarisi

için etkinleştirilmiş işlemci, yonga kümesi, BIOS, işletim sistemi, aygıt sürücüleri ve uygulamalarına sahip bilgisayar sistemi gerektirir. İşlemciler, Intel® 64 mimarisi özellikli BIOS olmadan çalışmaz (32 bit çalışma dahil). Performans, donanım ve yazılım
yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Intel'in kullandığı ürün numaralandırma sistemi daha yüksek performansı gösteren bir ölçü değildir.
4 Bazı özellikler tüm Windows 8 sürümlerinde mevcut değildir. Sistemler, Windows 8 tarafından sunulan işlevlerden tam olarak yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrı olarak satın alınan donanım, sürücü ve/veya yazılım gerektirebilir. Bkz.
http://www.microsoft.com.
5 Kablosuz erişim noktası ve Internet hizmeti gereklidir ve ayrı olarak satılır. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
6 Ayrı satılır.
7 HDMI kablosu gerekir ve ürünle birlikte sunulmaz.

HP Mali Hizmetleri'nden Yararlanın
HP Mali Hizmetleri'nden yararlanarak kurumsal değeri artırmak ve rekabet üstünlüğü elde etmek için bir temel oluşturan yenilikçi teknolojileri hayata geçirin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.
Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve
hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte sunulan açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu
biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya editoryal hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Bütün özellikler tüm Windows 8 sürümlerinde bulunmaz. Sistemler, Windows 8'nin sağladığı tüm işlevsellikten yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrıca satın alınmış
donanım gerektirebilir. Ayrıntılar için http://windows.microsoft.com/tr-TR/ adresine bakın. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisans
altında kullanılmaktadır. Intel ve Core, Intel Corporation veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari
markalar ilgili sahiplerine aittir.Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.eu/notebooks
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Rahat T utuşlu Kablosuz Fare

HP Comfort Grip Wireless Mouse, 30 aylık pil ömrüne ve HP İş Amaçlı Dizüstü Bilgisayarlar ile sorunsuz
bütünleşen şık, modern bir tasarıma sahiptir.
Ürün numarası: H2L63AA

HP 90W İnce Adaptör

Mobil ortamlarda kullanıma yönelik kullanışlı bir taşınabilir dizüstü bilgisayar güç kaynağı olan HP 90W Slim
Adapter ile hareket halindeyken akıllıca çalışın.
Ürün numarası: BT796AA

HP Essential Üstten Açılır Çanta

HP Essential Üstten Açılır Çanta, toplantılar arasında dolaşırken veya ofis içinde ya da dışında dizüstü
bilgisayarınızı (en fazla 15,6 inç diyagonal) korumaya yönelik yüksek yoğunlukta köpük dolgu içeren hafif ve
dayanıklı bir dizüstü bilgisayar taşıma çantasıdır.
Ürün numarası: H2W17AA

HP 3005pr USB 3.0 Bağlantı Noktası
Çoğaltıcısı

Her gün ihtiyaç duyduğunuz her şey, tek bir basit bağlantıyla elinizin altında. HP 3005pr USB 3.0 Bağlantı
Noktası Çoğaltıcısı, bizim, platformdan bağımsız olan en üst düzey ortak kullanım masası çözümümüzdür.
Sadece tek bir USB 3.0 kablosuyla çevrimiçi olun, her gün kullandığınız USB aygıtlarının (altı adede kadar)
hemen kullanıma hazır olmasını sağlayın ve iki harici ekran bağlantısı sayesinde verimliliğinizi artırın.[1,2,3]
Ürün numarası: H1L08AA

HP Ultraslim Anahtarlı Kablo Kilidi

HP Ultraslim Anahtarlı Kablo Kilidi ile HP Ultrabook™ veya dizüstü bilgisayarınızı hızlı ve kolay bir şekilde
koruma altına alın.
Ürün numarası: H4D73AA

HP Care Pack: 3 yıllık Sonraki İş Günü
Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, 3 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım
hizmeti alın
Ürün numarası: UK703E

Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve
hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte sunulan açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu
biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya editoryal hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Bütün özellikler tüm Windows 8 sürümlerinde bulunmaz. Sistemler, Windows 8'nin sağladığı tüm işlevsellikten yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrıca satın alınmış
donanım gerektirebilir. Ayrıntılar için http://windows.microsoft.com/tr-TR/ adresine bakın. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisans
altında kullanılmaktadır. Intel ve Core, Intel Corporation veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari
markalar ilgili sahiplerine aittir.Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.eu/hpoptions
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