HP 255 G1 notebook pc
De HP 255 notebook pc is een slimme, betrouwbare keus voor professionals die een scherp geprijsde zakelijke
computeroplossing zoeken. Met zijn robuuste ontwerp is hij goed bestand tegen de risico's van een mobiel bestaan. Uw taken
zijn op tijd gereed en u bent productiever dankzij de essentiële ingebouwde tools, goede connectiviteit en robuuste
processorkracht.

HP raadt Windows aan.

Gebouwd voor mobiel gebruik

Dankzij de robuuste behuizing is de HP 255 uitstekend bestand tegen de ongemakken
van het mobiele bestaan.
Het kan gebeuren dat u uw notebook stoot of laat vallen. HP 3D DriveGuard beschermt
uw data door de vaste schijf tijdens transport te beveiligen als zich plotselinge
bewegingen voordoen.1
Dankzij het heldere 39,6-cm (15,6-inch) diagonale HD2 scherm gaan draagbaarheid en
een haarscherpe weergave hand in hand.

Kracht voor bedrijven

Met de VISION-technologie van AMD voorziet uw notebook in de meest veeleisende
taken.
Gebruik overtuigende visuals en briljante kleuren in uw rapporten en presentaties
dankzij de grafische mogelijkheden van AMD.
Werk productiever door gebruik te maken van de enterprise-mogelijkheden van HP en
Windows 8.3

Gericht op productiviteit

Communiceer online met uw collega's en e-mail vanuit uw kantoor of op uw favoriete
hotspots met Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN.4
Voorgeïnstalleerde software en de ingebouwde Altec Lansing-luidspreker zorgen bij
trainingen en verkooppresentaties voor hoogwaardige multimedia en audio.
U presentaties krijgen meer impact wanneer u een groter HD2 scherm5 aansluit op de
HDMI-poort.6
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Besturingssysteem

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
Ubuntu Linux

Processor

AMD dual-core E1-1500 APU met Radeon HD 7310 Graphics (1,48-GHz, 1 MB cache); AMD dual-core E2-2000 APU met Radeon HD 7340 Graphics (1,75 GHz, 1 MB cache)

Chipset

AMD A68M

Geheugen

Tot 6 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Tot 6 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Geheugenslots: 2 SODIMM

Interne opslag

320 GB tot 750 GB SATA (5400-rpm)

Upgradeslot

Dvd±rw SuperMulti met DL

Scherm

39,6-cm (15,6-inch) diagonaal LED-backlit HD ontspiegeld (1366 x 768)

Video

Geïntegreerd: AMD Radeon HD 7310; AMD Radeon HD 7340

Audio/Visueel

High-definition audio-ondersteuning; Ingebouwde Altec Lansing-Stereo luidsprekers; Geïntegreerde microfoon

Ondersteuning voor
draadloos gebruik

Bluetooth 2.1 + HS; Bluetooth 4.0 + HS; Ralink 802.11b/g/n en Bluetooth combo

Communicatie

Realtek Ethernet (10/100/1000)

Uitbreidingsslots

1 Secure Digital

Poorten en connectoren

3 USB 2.0; 1 HDMI; 1 stereo microfooningang; 1 hoofdtelefoon/lijnuitgang; 1 netvoeding; 1 RJ-45; 1 VGA

Invoerapparaat

Standaard toetsenbord
Touchpad met 2-delige keuzeknop met functies voor links- en rechtsklikken
HD webcam

Software

Koop Office; Installatieprogramma voor Windows 8 Recovery Manager; CyberLink YouCam DE; CyberLink Power DVD (op geselecteerde modellen); Symantec Norton™ Internet Security 2013

Beveiliging

Oog voor veiligheidsslot (slot moet apart worden aangeschaft);

Afmetingen

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

Gewicht

Vanaf 2,45 kg

Voeding

65-Watt Smart netadapter

Type batterij

6-cels (47-Watt/uur) li-ion

Garantie

1 jaar garantie (upgrades worden apart verkocht), 1 jaar garantie op de primaire batterij

1 Windows is vereist.

2 High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van HD beelden.

3 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities van Windows 8. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows 8 volledig te benutten. Kijk op http://www.microsoft.com.
4 Wireless access point en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
5 Moet apart worden aangeschaft.

6 Een HDMI-kabel is vereist, maar niet inbegrepen.

Werk samen met HP Financial Services
Werk samen met HP Financial Services om de innovatieve technologieën te implementeren die uw bedrijf winst en een concurrentievoordeel opleveren. Kijk voor meer informatie over
www.hp.com/go/hpfs.
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De enige garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en
services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit
materiaal.
Niet alle functies zijn in alle edities van Windows 8 beschikbaar. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van
Windows 8 volledig te benutten. Meer informatie vindt u op: http://windows.microsoft.com/nl-NL/. Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat
door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Intel en Core zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation of haar
dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.Meer informatie op

www.hp.eu/notebooks
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP 3005pr USB 3.0-poortreplicator

Alles wat u dagelijks nodig heeft is via één eenvoudige aansluiting beschikbaar. De HP 3005pr USB
3.0-portreplicator is onze ideale platform-onafhankelijke hot-deskingoplossing. Ga on-line, sluit zes van uw
meest gebruikte USB-apparaten direct aan en verhoog de productiviteit door twee externe schermen aan te
sluiten – via één USB 3.0-kabel.[1,2,3]
Bestelnr.: H1L08AA

HP Essential tas met bovensluiting

De HP Essential tas met bovensluiting is een lichte en robuuste notebookdraagtas met high-density
foaminterieur om uw notebook (tot 15,6 inch diagonaal) op weg naar vergaderingen binnen en buiten
kantoor te beschermen.
Bestelnr.: H2W17AA

HP 90-Watt Slim adapter

Werk onderweg slimmer met de HP 90-Watt Slim adapter, een handige, draagbare voedingsbron voor uw
laptop als u deze mobiel gebruikt.
Bestelnr.: BT796AA

HP Comfort Grip draadloze muis

De HP draadloze muis met prettige grip heeft een batterijlevensduur van 30 maanden en een opvallend,
modern ontwerp dat naadloos aansluit bij HP business notebooks.
Bestelnr.: H2L63AA

HP Ultraslim kabelslot met sleutel

Zet uw HP Ultrabook™ of laptop snel en gemakkelijk vast met het HP Ultraslim kabelslot met sleutel.
Bestelnr.: H4D73AA

HP Care Pack: 3 jaar onsite op de
volgende werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite reparatie op de volgende
werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus
Bestelnr.: UK703E

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De enige garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en
services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit
materiaal.
Niet alle functies zijn in alle edities van Windows 8 beschikbaar. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van
Windows 8 volledig te benutten. Meer informatie vindt u op: http://windows.microsoft.com/nl-NL/. Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat
door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Intel en Core zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation of haar
dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.Meer informatie op

www.hp.eu/hpoptions
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