Φορητός υπολογιστής HP 255 G1
Βελτιστοποιημένος για τους μετακινούμενους επαγγελματίες χρήστες και σε προσιτή τιμή, ο φορητός υπολογιστής HP 255
είναι μια έξυπνη επιλογή για αξιόπιστη χρήση. Ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της φορητής χρήσης με την ανθεκτική
σχεδίαση. Ολοκληρώστε τις εργασίες σας έγκαιρα με τα ενσωματωμένα απαραίτητα εργαλεία, την πρακτική συνδεσιμότητα
και την δυνατή επεξεργαστική ισχύ και απολαύστε μεγαλύτερη παραγωγικότητα μέσα στην ημέρα.

Η HP συνιστά Windows.

Σχεδιασμένος για χρήση εν κινήσει

Για τους συνεχώς μετακινούμενους επαγγελματίες, ο HP 255 διαθέτει ανθεκτικό
περίβλημα που προστατεύει από τις αντίξοες συνθήκες της ημέρας.
Ατυχήματα και χτυπήματα συμβαίνουν. Το HP 3D DriveGuard προστατεύει τα
δεδομένα σας κατά τις μετακινήσεις σας ανιχνεύοντας τις απότομες κινήσεις και
προστατεύοντας το σκληρό δίσκο.1
Απολαύστε εξαιρετική προβολή στην οθόνη 39,6 cm (15,6") HD2, χωρίς θυσίες στη
φορητότητα.

Σχεδιασμένος για επαγγελματική χρήση

Χάρη στην ισχύ της VISION Technology της AMD, ο φορητός υπολογιστής σας μπορεί να
ανταποκριθεί στις απαιτητικές εργασίες σας.
Προσθέστε δυναμικά οπτικά εφέ και ζωντανά χρώματα σε αναφορές, παρουσιάσεις
κ.ά., χάρη στις δυνατότητες γραφικών της AMD.
Κάντε περισσότερα με εταιρικού επιπέδου βελτιώσεις από την HP και τα Windows 8.3

Σχεδιασμένος για παραγωγικότητα

Επικοινωνήστε με συναδέλφους και φίλους online και μέσω email, από το γραφείο ή
από τα αγαπημένα σας hotspot, χάρη στο Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN4.
Από εκπαιδεύσεις έως παρουσιάσεις πώλησης, απολαύστε ήχο και πολυμέσα υψηλής
ποιότητας απευθείας από τον φορητό υπολογιστή σας με το προεγκατεστημένο
λογισμικό και το ενσωματωμένο ηχείο Altec Lansing.
Εντυπωσιάστε με τις παρουσιάσεις σας όταν συνδέεστε σε μεγαλύτερη οθόνη HD25
μέσω της θύρας HDMI.6
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Λειτουργικό σύστημα

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
Ubuntu Linux

Επεξεργαστής

AMD E1-1500 APU διπλού πυρήνα με γραφικά Radeon HD 7310 (1,48 GHz, 1 MB cache), AMD E2-2000 APU διπλού πυρήνα με γραφικά Radeon HD 7340 (1,75 GHz, μνήμη cache 1 MB)

Chipset

AMD A68M

Μνήµη

Έως 6 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Έως 6 GB 1600 MHz SDRAM DDR3L
Υποδοχές μνήμης: 2 SODIMM

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

320 GB έως 750 GB SATA (5400 rpm)

Upgrade Bay

DVD+/-RW SuperMulti DL

Οθόνη

Αντιθαμβωτική οθόνη HD 39,6 cm (15,6") με οπισθοφωτισμό LED (1366 x 768)

Γραφικά

Ενσωματωμένα: AMD Radeon HD 7310, MD Radeon HD 7340

Ήχος/εικόνα

Υποστήριξη ήχου υψηλής πιστότητας, Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία Altec Lansing, Ενσωματωμένο μικρόφωνο

Υποστήριξη ασύρματης
επικοινωνίας

Bluetooth 2.1 + HS, Bluetooth 4.0 + HS, Σύνθετος προσαρμογέας Ralink 802.11b/g/n και Bluetooth

Επικοινωνίες

Realtek Ethernet (10/100/1000)

Υποδοχές επέκτασης

1 Secure Digital

Θύρες και υποδοχές

3 USB 2.0, 1 HDMI, 1 στερεοφωνική είσοδος μικροφώνου;1 έξοδος ακουστικών/γραμμής, 1 τροφοδοσίας AC, 1 RJ-45, 1 VGA

Συσκευή εισόδου

Πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους
Touchpad με κουμπί διπλής επιλογής και λειτουργίες αριστερού και δεξιού κλικ
Κάμερα web HD

Λογισμικό

Πρέπει να αγοράσετε το Office, πρόγραμμα εγκατάστασης Windows 8 Recovery Manager, Cyberlink YouCam DE, Cyberlink Power DVD (σε επιλεγμένα μοντέλα), Symantec Norton™ Internet Security 2013

Ασφάλεια

Υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας (η κλειδαριά παρέχεται ξεχωριστά)

Διαστάσεις

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

Βάρος

Από 2,45 kg

Ισχύς

Έξυπνο τροφοδοτικό AC 65W

Τύπος μπαταρίας

Li-Ion 6 στοιχείων (47 WHr)

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους (διατίθενται ξεχωριστά αναβαθμίσεις), εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία

1 Απαιτούνται Windows.

2 Για την προβολή εικόνων υψηλής ευκρίνειας (HD) απαιτείται περιεχόμενο HD.

3 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8. Τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και χωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης ή/και λογισμικό για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των

Windows 8. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.
4 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet, τα οποία διατίθενται ξεχωριστά. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
5 Διατίθενται ξεχωριστά.
6 Απαιτείται καλώδιο HDMI το οποίο δεν περιλαμβάνεται.

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP
Με τις Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP (HP Financial Services) μπορείτε να προχωρήσετε στην υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, προσδίδοντας στην επιχείρησή σας
προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν
χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8, τα συστήματα μπορεί
να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/. Η ονομασία Bluetooth
είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες Intel και Core είναι εμπορικά σήματα ή
σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους
τους.Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.hp.eu/notebooks
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Πολλαπλασιαστής θυρών USB 3.0 HP
3005pr

Όλα όσα χρειάζεστε κάθε μέρα, έτοιμα με μία απλή σύνδεση. Ο πολλαπλασιαστής θυρών USB 3.0 HP
3005pr είναι η απόλυτη λύση για hot-desking ανεξαρτήτως πλατφόρμας. Συνδεθείτε online, ορίστε έως
και έξι συσκευές USB για άμεση διαθεσιμότητα καθημερινά, και ενισχύστε την παραγωγικότητα με
σύνδεση σε δύο εξωτερικές οθόνες — όλα μέσω ενός μόνο καλωδίου USB 3.0[1,2,3].
Αριθμός προϊόντος: H1L08AA

Τσάντα HP Essential Top Load

Η τσάντα HP Essential Top L oad είναι μια ελαφριά και ανθεκτική τσάντα μεταφοράς με επένδυση από
αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας για την προστασία του φορητού υπολογιστή (έως 15,6 ίντσες) όταν
ταξιδεύετε ή πηγαινοέρχεστε στο γραφείο.
Αριθμός προϊόντος: H2W17AA

Λεπτό τροφοδοτικό HP, 90W

Εργαστείτε εξυπνότερα κατά τις μετακινήσεις σας με το τροφοδοτικό HP Slim 90 W, μια εύχρηστη και
φορητή πηγή τροφοδοσίας για το φορητό υπολογιστή σας κατά τις μετακινήσεις σας.
Αριθμός προϊόντος: BT796AA

Ασύρματο ποντίκι HP Comfort Grip

Το ασύρματο ποντίκι HP Comfort Grip διαθέτει μπαταρία διάρκειας 30 μηνών και εντυπωσιακή, μοντέρνα
σχεδίαση που ταιριάζει άψογα με τους επαγγελματικούς φορητούς υπολογιστές της HP.
Αριθμός προϊόντος: H2L63AA

Κλειδαριά καλωδίου με κλειδί HP
UltraSlim

Ασφαλίστε το HP Ultrabook™ ή το φορητό σας υπολογιστή γρήγορα και εύκολα με την κλειδαριά
καλωδίου με κλειδί HP UltraSlim.
Αριθμός προϊόντος: H4D73AA

HP Care Pack: 3 έτη επιτόπια την
επόμενη εργάσιμη ημέρα

Λάβετε υπηρεσία επιτόπου επισκευής του υπολογιστή σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από
πιστοποιημένο τεχνικό της HP για 3 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως.
Αριθμός προϊόντος: UK703E

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν
χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8, τα συστήματα μπορεί
να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/. Η ονομασία Bluetooth
είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες Intel και Core είναι εμπορικά σήματα ή
σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους
τους.Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.hp.eu/hpoptions
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