HP 255 G1 Notebook-pc
HP 255 bærbar pc er optimeret til professionelle brugere på farten og prissat med tanke på virksomhedsbudgetter, og er et
smart og pålideligt valg. Lever til stadighed op til kravene om mobilt brug takket være et holdbart design. Færdiggør opgaver til
tiden med de essentielle indbyggede værktøjer, den praktiske tilslutning og den solide processorkraft, der giver en mere effektiv
arbejdsdag.

HP anbefaler Windows.

Bygget til mobilt brug

HP 255 er lavet af et holdbart materiale, der beskytter mod hverdagens slid, og er
beregnet til professionelle på farten.
Stød kan ske. HP 3D DriveGuard hjælper med at beskytte dine data, når du er på farten,
ved at registrere pludselige stød og beskytte harddisken.1
Nyd de gode billeder på en 39,6 cm (15,6") HD2-skærm uden at gå på kompromis med
mobiliteten.

Kræfter til virksomheder

Din bærbare computer er drevet af VISION-teknologi fra AMD og holder trit med de
krævende opgaver i dit job.
Anvend stærke billeder og levende farver i rapporter, præsentationer og mere, takket
være AMD's grafikegenskaber.
Få mere fra hånden med forbedringer på virksomhedsniveau fra HP og Windows 8.3

Skabt til produktivitet

Få kontakt med kollegaer og venner via internettet og e-mail på kontoret, eller fra dine
foretrukne hotspots med Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN 4.
Med alt fra træningsmateriale til salgspræsentationer kan du få vist multimedier og
afspille lyd i høj kvalitet direkte fra din bærbare pc med forudinstalleret software og den
indbyggede Altec Lansing-højttaler.
Gør indtryk ved præsentationer, når du slutter den bærbare pc til større HD2-skærme5
via HDMI-porten.6
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Operativsystem

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
Ubuntu Linux

Processor

AMD Dual-Core E1-1500 APU med Radeon HD 7310-grafikkort (1,48 GHz, 1 MB cache) AMD Dual-Core E2-2000 APU med Radeon HD 7340-grafikkort (1,75 GHz, 1 MB cache)

Chipsæt

AMD A68M

RAM

Op til 6 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Op til 6 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Hukommelsessokler: 2 SODIMM

Internt lager

320 GB op til 750 GB SATA (5400 o/m)

Opgraderingsbås

Dvd+/-rw SuperMulti DL

Skærm

39,6 cm (15,6") (diagonalt) LED-belyst HD refleksfri (1366 x 768)

Grafik

Integreret: AMD Radeon HD 7310; AMD Radeon HD 7340

Audio/visuel

Understøttelse af High Definition-lyd; Integrerede Altec Lansing-stereohøjtalere Integreret mikrofon

Understøttelse af trådløs

Bluetooth 2.1 + HS Bluetooth 4.0 + HS Ralink 802.11 b/g/n og Bluetooth-kombination

Kommunikation

Realtek Ethernet (10/100/1000)

Udvidelsessokler

1 Secure Digital

Porte og stik

3 USB 2.0; 1 HDMI; 1 stereo-mikrofonlydindgang; 1 hovedtelefon/lydudgang; 1 strømstik; 1 RJ-45; 1 VGA

Inputenhed

Tastatur i fuld størrelse
Touchpad med todelt valgknap med venstre- og højreklikfunktioner
HD-webcam

Software

Køb Office; Installationsprogram til Windows 8 Recovery Manager; Cyberlink YouCam DE; Cyberlink Power-dvd (findes på udvalgte modeller); Symantec Norton ™ Internet Security 2013

Sikkerhed

Holder til sikkerhedslås (lås skal købes separat)

Mål

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

Vægt

Fra 2,45 kg

Strøm

65 W Smart lysnetadapter

Batteritype

6-cellers (47 wt.) Litium-Ion

Garanti

1 års begrænset garanti (med mulighed for opgradering, der skal købes separat), 1 års garanti på det primære batteri

1 Kræver Windows.

2 Der kræves HD-indhold for at kunne se billeder i HD-opløsning.

3 Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware, drivere og/eller software for at kunne udnytte funktionaliteten i Windows 8 fuldt ud. Se http://www.microsoft.com.
4 Trådløst adgangspunkt og internettjeneste skal anskaffes separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.
5 Sælges separat.

6 HDMI-kabel kræves og medfølger ikke.

Kom i kontakt med HP Financial Services
Kom i kontakt med HP Financial Services for at implementere nyskabende teknologier, der er afgørende for at skabe forretningsværdi og konkurrencedygtig differentiering. Find flere
oplysninger på www.hp.com /go/hpfs.
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De angivne oplysninger kan ændres uden varsel. De eneste garantier for
HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte funktionaliteten i
Windows 8 fuldt ud. Læs mere på http://windows.microsoft.com/da-DK/ Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og bruges af Hewlett-Packard Company under
licens. Intel og Core er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører
deres respektive ejere.Få mere at vide på www.hp.eu/notebooks
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP 3005pr USB 3.0-portreplikator

Alt, hvad du har brug for i hverdagen, og med én enkelt forbindelse. HP 3005pr USB 3.0-portreplikatoren er
vores ultimative platformuafhængige løsning til hot desking. Kom på nettet, gør op til seks af de
USB-enheder, som du bruger til hverdag, tilgængelige med det samme, og få højere produktivitet ved at
tilslutte to eksterne skærme – alt sammen via ét USB 3.0-kabel.[1,2,3]
Produktnummer: H1L08AA

HP Essential-taske med topåbning

HP Essential-tasken med topåbning er en let og slidstærk taske til bærbare pc'er. Den indeholder
skumforing med høj tæthed, der beskytter din bærbare pc (op til 15,6" (diagonalt)), når du rejser rundt
mellem møder eller på og uden for kontoret.
Produktnummer: H2W17AA

HP 90 W slank adapter

Med adapteren HP 90W Slim Adapter kan du arbejde smartere på farten, fordi den er en praktisk bærbar
strømkilde til bærbar-PC'er til brug i mobile miljøer.
Produktnummer: BT796AA

Trådløs HP Comfort Grip-mus

HP Comfort Grip Wireless Mouse har en 30-måneders batteritid og et iøjnefaldende, moderne design, der
passer perfekt til HP's bærbare computere til erhvervsbrug.
Produktnummer: H2L63AA

HP UltraSlim-kabellås med nøgle

Din HP Ultrabook™ eller bærbar pc sikres hurtigt og let med HP Ultraslim-kabellås med nøgle.
Produktnummer: H4D73AA

HP Care Pack: 3 års service på stedet
næste hverdag

Få 3 års reparation næste hverdag onsite udført af HP-kvalificeret tekniker for din computerenhed, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: UK703E

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De angivne oplysninger kan ændres uden varsel. De eneste garantier for
HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte funktionaliteten i
Windows 8 fuldt ud. Læs mere på http://windows.microsoft.com/da-DK/ Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og bruges af Hewlett-Packard Company under
licens. Intel og Core er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører
deres respektive ejere.Få mere at vide på www.hp.eu/hpoptions
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