Notebook řady HP 255 G1
Notebook HP 255, optimalizovaný pro firemní uživatele na cestách a s cenami koncipovanými s ohledem na rozpočet firmy, je
inteligentní volbou pro spolehlivé používání počítače. Neztrácejte krok s požadavky uživatelů na cestách. K tomu přispívá odolný
design. Včas dokončujte úkoly se základními integrovanými nástroji, pohodlnou konektivitou a robustním výkonem při
zpracování k zajištění produktivnějšího pracovního dne.

Společnost HP doporučuje systém Windows.

Vytvořeno k použití na cestách

Profesionálům na cestách nabízejí počítače HP 255 odolné pouzdro, které pomáhá
chránit před každodenními těžkostmi.
Nárazy a otřesy se dějí. HP 3D DriveGuard pomáhá chránit vaše data na cestách tím, že
vycítí náhlý pohyb a chrání pevný disk.1
Užijte si nádherné zobrazení na 39,6cm (15,6") diagonálním displeji HD2, aniž byste se
museli vzdát přenosnosti.

Výkon vhodný pro firmy

Notebook založený na technologii VISION od společnosti AMD umožňuje vykonávat i ty
nejnáročnější úlohy.
Díky možnostem grafických karet AMD můžete své zprávy, prezentace a další
dokumenty obohatit o působivé efekty a zářivé barvy.
Proveďte více práce s vylepšeními společnosti HP a systému Windows 8 na úrovni
podniku.3

Navržen k zajištění produktivity

Spojte se se spolupracovníky a přáteli online a prostřednictvím e-mailů z kanceláře
nebo pomocí připojení Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN na oblíbených místech.4
Můžete si prohlížet kvalitní multimédia a poslouchat audio – od školení až k prodejním
prezentacím přímo z notebooku s předinstalovaným softwarem a zabudovaným
reproduktorem Altec Lansing.
Ohromte posluchače svými prezentacemi po připojení k větším displejům HD2 5 přes
port HDMI.6
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Společnost HP doporučuje systém Windows.

Operační systém

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
Ubuntu Linux

Procesor

Dvoujádrový procesor AMD E1-1500 APU s grafickou kartou Radeon HD 7310 (1,48 GHz, 1 MB mezipaměti); Dvoujádrový procesor AMD E2-2000 APU s grafickou kartou Radeon HD 7340 (1,75 GHz, 1 MB
mezipaměti)

Čipová sada

AMD A68M

Paměť

Max. 6 GB 1 600 MHz DDR3 SDRAM
Max. 6 GB 1 600 MHz DDR3L SDRAM
Paměťové sloty: 2 sloty SODIMM

Interní paměť

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

Pozice pro upgrade

DVD+/-RW SuperMulti DL

Monitor

Antireflexní displej HD s úhlopříčkou 39,6 cm (15,6") a podsvícením LED (1366 x 768)

Grafická karta

Integrovaná: karta AMD Radeon HD 7310; AMD Radeon HD 7340

Audio/Visual

Podpora zvuku ve vysokém rozlišení Integrované stereofonní reproduktory značky Altec Lansing Integrovaný mikrofon

Podpora bezdrátové sítě

Bluetooth 2.1 + HS; Bluetooth 4.0 + HS; Kombinovaná karta Ralink 802.11b/g/n a Bluetooth

Komunikace

Realtek Ethernet (10/100/1000)

Rozšiřující sloty

1 slot SD

Porty a konektory

3 porty USB 2.0; 1 port HDMI; 1 stereofonní mikrofon, 1 výstup sluchátek/zvukový výstup; 1 vstup napájení (AC); 1 port RJ-45; 1 port VGA

Vstupní zařízení

Standardní klávesnice
Touchpad s dvoudílným tlačítkem, které plní funkce levého a pravého tlačítka myši
Webová kamera HD

Software

Nákupní pobočka; Instalační program Windows 8 Recovery Manager; Cyberlink Youcam DE; Disk DVD Cyberlink Power (k dispozici u vybraných modelů); Symantec Norton ™ Internet Security 2013

Zabezpečení

Slot na bezpečnostní zámek (bezpečnostní zámek je nutné zakoupit zvlášť)

Rozměry

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

Hmotnost

Základní hmotnost 2,45 kg

Napájení

Napájecí adaptér Smart 65 W

Typ baterie

6článková Li-Ion (47 Wh)

Záruka

Jednoletá omezená záruka (upgrady jsou k dispozici, lze je zakoupit samostatně), jednoletá záruka na primární baterii

1 Je vyžadován systém Windows.

2 K zobrazení obrazu ve vysokém rozlišení (HD) je třeba obraz ve vysokém rozlišení (HD).

3 V některých verzích systému Windows 8 nejsou dostupné všechny funkce. Aby byla funkčnost systému Windows 8 plně využita, mohou systémy vyžadovat upgradovaný nebo samostatně zakoupený hardware, ovladače nebo software. Více informací najdete na

stránce http://www.microsoft.com.
4 Bezdrátový přístupový bod a požadované služby internetového připojení jsou prodávány samostatně. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená.
5 V prodeji samostatně.
6 Je požadován kabel HDMI (není součástí dodávky).

Drže krok s využitím finančních služeb HP
Držte krok s využitím finančních služeb HP a zaveďte inovativní technologie, které jsou nezbytné pro zvýšení hodnoty podnikání a odlišení se od konkurence. Více informací najdete na
stránce www.hp.com/go/hpfs.
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez
předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk, která jsou dodávána s těmito
produkty a službami. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za
opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Některé funkce systémů Windows 8 mohou vyžadovat speciální hardware a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 8. Podrobnosti naleznete na adrese:
http://windows.microsoft.com/cs-CZ Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost Hewlett-Packard Company užívá na základě licence. Intel a Core
jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation a jejích poboček ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné
známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.Více informací na www.hp.eu/notebooks
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Společnost HP doporučuje systém Windows.

Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Replikátor portů HP 3005pr USB 3.0

Vše, co potřebujete každý den, je vám k dispozici pomocí jednoho jednoduchého připojení. Replikátor portů
HP 3005pr USB 3.0 je naše jedinečné řešení nezávislé na platformě pro pracoviště, která jsou využívána více
uživateli (hot desking). Buďte online, mějte k dispozici až šest každodenně využívaných zařízení USB a
rozšiřte svou produktivitu připojením dvou externích displejů – to vše pomocí jediného kabelu USB
3.0.[1,2,3]
Produktové číslo: H1L08AA

Pouzdro Top Load řady HP Essential

Brašna HP Essential s horním otvorem je lehká a odolná brašna na notebooky obsahující polstrování z pěny
o vysoké hustotě, které chrání váš notebook (až do úhlopříčky 39,6 cm) během cestování mezi schůzemi
nebo do kanceláře.
Produktové číslo: H2W17AA

Adaptér HP Slim 90 W

Pracujte chytřeji s tenkým adaptérem HP 90W Slim, který je vhodným a přenosným zdrojem energie pro
přenosný počítač v mobilních prostředích.
Produktové číslo: BT796AA

Bezdrátová myš HP Comfort Grip

Bezdrátová myš HP Comfort Grip má baterii s životností 30 měsíců a robustní , moderní design, který
perfektně ladí s notebooky řady HP Business.
Produktové číslo: H2L63AA

Lankový zámek HP Ultraslim Keyed
Cable Lock

Zabezpečte své zařízení HP Ultrabook™ nebo přenosný počítač HP rychle a snadno pomocí lankového
zámku HP Ultraslim Keyed Cable L ock.
Produktové číslo: H4D73AA

HP Care Pack: 3 roky, odezva
následující pracovní den u zákazníka

Získejte pro své zařízení 3letou záruku na opravy u zákazníka následující pracovní den kvalifikovaným
technikem společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.
Produktové číslo: UK703E

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez
předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk, která jsou dodávána s těmito
produkty a službami. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za
opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Některé funkce systémů Windows 8 mohou vyžadovat speciální hardware a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 8. Podrobnosti naleznete na adrese:
http://windows.microsoft.com/cs-CZ Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost Hewlett-Packard Company užívá na základě licence. Intel a Core
jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation a jejích poboček ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné
známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.Více informací na www.hp.eu/hpoptions
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