HP 255 G1 -kannettava
Liikkuville yrityskäyttäjille optimoitu ja budjettiystävällisesti hinnoiteltu HP 255 -kannettava on fiksu ratkaisu luotettavaan
tietojenkäsittelyyn. Luja rakenne kestää myös matkalla. Pysy tuottavana – hyödynnä tehokkaat sisäiset työkalut, helppo
liitettävyys ja vankka suorituskyky.

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Suunniteltu mobiilikäyttöön

HP 255 -kannettavassa on paljon matkusteleville ammattilaisille sopiva kestävä
rakenne.
Tien päällä saattaa joskus kolahtaa. HP 3D DriveGuard auttaa pitämään tiedot turvassa
tunnistamalla äkilliset liikkeet ja suojaamalla kiintolevyn.1
Nauti upeista näkymistä 15,6 tuuman (39,6 cm) teräväpiirtonäytöllä2 kannettavuudesta
tinkimättä.

Tehoa liiketoimintaan

AMD:n VISION-tekniikkaa käyttävä kannettava vastaa työsi haasteisiin.
Lisää näyttävät kuvat ja eloisat värit raportteihin, esityksiin ja muihin materiaaleihin
AMD:n grafiikkaominaisuuksien avulla.
Yritystason HP- ja Windows 8 -parannukset tehostavat työskentelyäsi.3

Suunniteltu tuottavuutta ajatellen

Pidä yhteyttä työkavereihin verkossa ja lähetä sähköpostia toimistosta tai
yhteyspisteistä Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN -yhteydellä.4
Esiasennetun ohjelmiston ja sisäisten Altec Lansing -kaiuttimien ansiosta voit nauttia
korkealaatuisesta multimediasta ja äänestä.
Pidä vaikuttava esitys – kytke kannettava suureen teräväpiirtonäyttöön25 HDMI-portin
kautta.6

HP 255 G1 -kannettava

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Käyttöjärjestelmä

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
Ubuntu Linux

Prosessori

Kahden ytimen AMD E1-1500 APU ja Radeon 7310 -teräväpiirtonäytönohjain (1,48 GHz, 1 Mt:n välimuisti); Kaksiytiminen AMD E2-2000 APU ja Radeon 7340 -teräväpiirtonäytönohjain (1,75 GHz, 1 Mt:n
välimuisti)

Piirisarja

AMD A68M

Muisti

Enintään 6 Gt 1 600 MHz DDR3 SDRAM
Enintään 6 Gt 1 600 MHz DDR3L SDRAM
Muistipaikat: 2 SODIMM

Sisäinen tallennustila

320 Gt enintään 750 Gt SATA (5 400 k./min)

Asemapaikka

DVD+/–RW SuperMulti DL

Näyttö

Lävistäjältään 39,6 cm:n (15,6 tuuman) LED-taustavalaistu, heijastamaton teräväpiirtonäyttö (1 366 x 768)

Näyttöominaisuudet

Sisäinen: AMD Radeon HD 7310; AMD Radeon HD 7340

Ääni/kuva

High Definition Audio -tuki; Sisäiset Altec Lansing -stereokaiuttimet; Kiinteä mikrofoni

Langattoman lähiverkon tuki

Bluetooth 2.1 + HS; Bluetooth 4.0 + HS; Ralink 802.11b/g/n ja Bluetooth -yhdistelmä

Tietoliikenne

Realtek Ethernet (10/100/1000)

Laajennuspaikat

1 Secure Digital

Portit ja liittimet

3 USB 2.0 -porttia; 1 HDMI; 1 stereomikrofonitulo; 1 kuuloke-/linjalähtö; 1 verkkovirtaliitäntä; 1 RJ-45; 1 VGA

Syöttölaite

Täysikokoinen näppäimistö
Kosketusalusta, jossa kaksiosainen poimintapainike ykkös- ja kakkospainikkeen napsautustoiminnoilla
HD-verkkokamera

Ohjelmisto

Osta Office; Windows 8 Recovery Manager -palautusohjelman asennusohjelma; Cyberlink Youcam DE; Cyberlink Power DVD (tietyt mallit); Symantec Norton ™ Internet Security 2013

Suojaus

Turvalukon paikka (lukko hankittava erikseen)

Mitat

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

Paino

Paino alkaen 2,45 kg

Virta

Smart-verkkolaite, 65 W

Akun tyyppi

6-kennoinen (47 Wh) litiumioni

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu (päivityksiä saatavana erikseen), yhden vuoden takuu perusakulle

1 Edellyttää Windows-käyttöjärjestelmää.

2 Teräväpiirtokuvien katseluun tarvitaan teräväpiirtomateriaalia.

3 Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows 8 -versioissa. Järjestelmät saattavat vaatia päivitettyjä ja/tai erikseen ostettavia laitteita, ohjaimia ja/tai ohjelmia voidakseen hyödyntää kaikkia Windows 8 -ominaisuuksia. Lisätietoja on

osoitteessa http://www.microsoft.com.
4 Langattomat tukiasemat ja tarvittavat internetpalvelut myydään erikseen. Julkisten liityntäpisteiden saatavuus on rajoitettu.
5 Hankittava erikseen.
6 Edellyttää HDMI-johtoa, joka on hankittava erikseen.

Hyödynnä HP:n taloudelliset palvelut
HP:n taloudellisten palvelujen voit ottaa käyttöön innovatiivisia tekniikoita, jotka lisäävät yrityksen arvoa ja auttavat erottumaan kilpailijoista. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.
T uote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei
merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
Kaikki toiminnot eivät ole saatavilla kaikissa Windows 8 -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, jotta kaikkia
Windows 8 -käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Lisätietoja on osoitteessa http://windows.microsoft.com/fi-FI/ Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota
Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Intel ja Core ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja
muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.Lue lisää osoitteessa www.hp.eu/notebooks
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HP 255 G1 -kannettava

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP 3005pr USB 3.0 -porttitoistin

Kaikki mitä tarvitset - yhdellä ainoalla liittimellä. HP 3005pr USB 3.0 -porttitoistin on käyttöympäristöstä
riippumaton hot desking -ratkaisu. Voit yhdistää tietokoneesi internetiin, liittää jopa kuusi käyttämääsi
USB-laitetta ja parantaa tuottavuuttasi kytkemällä kaksi ulkoista näyttöä—kaikki yhdellä USB 3.0
-kaapelilla.[1,2,3]
Tuotenumero: H1L08AA

HP Essential -laukku, päältä täytettävä

Päältä täytettävä HP Essential -laukku on kevyt ja kestävä kantolaukku, jonka tiivis vaahtomuovipehmuste
suojaa kannettavaa (lävist. enintään 15,6 tuumaa) kokousten välillä ja toimistolla.
Tuotenumero: H2W17AA

Ohut HP-verkkolaite, 90 W

Työskentele fiksummin liikkeellä ollessasi HP:n 90 W:n ohuen verkkolaitteen avulla. Se on kätevästi mukana
kulkeva kannettavan virtalähde mobiilikäyttöön.
Tuotenumero: BT796AA

Langaton HP Comfort Grip -hiiri

Langattoman HP Comfort Grip -hiiren ominaisuuksiin kuuluvat 30 kuukauden pariston käyttöikä ja upean
moderni muotoilu, joka sopii saumattomasti HP:n yrityskannettavien oheen.
Tuotenumero: H2L63AA

HP:n huippuohut avainkaapelilukko

Suojaa HP Ultrabookisi™ tai kannettavasi nopeasti ja helposti HP:n huippuohuella avainkaapelilukolla.
Tuotenumero: H4D73AA

HP Care Pack -tuki: 3 vuotta, seur.
arkipäivänä asennuspaikalla

Kolmen vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi
paikan päällä seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: UK703E

T uote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei
merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
Kaikki toiminnot eivät ole saatavilla kaikissa Windows 8 -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, jotta kaikkia
Windows 8 -käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Lisätietoja on osoitteessa http://windows.microsoft.com/fi-FI/ Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota
Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Intel ja Core ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja
muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.Lue lisää osoitteessa www.hp.eu/hpoptions
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