Prenosni računalnik HP 255 G1
Prenosni računalnik HP 255, ki je optimiziran za poslovno uporabo na poti in je na voljo po ugodni ceni, je pametna izbira za
zanesljivo delo z računalnikom. S svojo vzdržljivo obliko izpolnjuje visoke zahteve mobilne uporabe. Z osnovnimi vgrajenimi
orodji, prikladno povezljivostjo in robustno zmogljivostjo procesorja vam omogoča večjo produktivnost in pravočasno izvedbo
delovnih nalog.

HP priporoča Windows.

Izdelano za mobilno uporabo

Prenosnik HP 255 je primeren za ljudi na poti, saj ima vzdržljivo ohišje, ki prenese vse
dnevne delovne obremenitve.
Pri delu s prenosnim računalnikom lahko pride tudi do udarcev in trkov. Brez skrbi,
programska oprema HP 3D DriveGuard pomaga zaščititi vaše podatke, ko ste na poti,
tako da zazna nenadne premike in zaščiti trdi disk.1
Na zaslonu HD2 z diagonalo 39,6 cm (15,6") lahko uživate v odlični sliki, ne da bi
žrtvovali prenosljivost.

Namenjeno podjetjem

S pomočjo tehnologije VISION podjetja AMD lahko s prenosnikom opravljate zahtevne
službene naloge.
Zaradi grafičnih zmogljivosti AMD lahko poročilom, predstavitvam in drugim izdelkom
dodate privlačno grafiko in žive barve.
Naredite več z izboljšavami za delo, ki jih ponujata HP in Windows 8.3

Zasnovan za produktivnost

S funkcijo Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN4 se lahko prek interneta povežete s sodelavci in
prijatelji ter pošiljate e-pošto iz pisarne ali priljubljene vroče točke.
Z vnaprej nameščeno programsko opremo in vgrajenimi zvočniki Altec Lansing sta vam
tako na izobraževanju kot prodajnih predstavitvah na voljo visoko kakovostna
večpredstavnost in zvok vašega prenosnega računalnika.
Vaše predstavitve bodo še uspešnejše, če boste računalnik prek vrat HDMI6 povezali z
večjimi zasloni5 HD2.
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Operacijski sistem

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
Ubuntu Linux

Procesor

AMD Dual-Core E1-1500 APU z grafično kartico Radeon HD 7310 (1,48 GHz, 1 MB predpomnilnika); AMD Dual-Core E2-2000 APU z grafično kartico Radeon HD 7340 (1,75 GHz, 1 MB predpomnilnika)

Nabor vezij

AMD A68M

Pomnilnik

Največ 6 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Največ 6 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Pomnilniške reže: 2 SODIMM

Notranji pomnilnik

320 GB največ 750 GB SATA (5400 obr/min)

Ležišče za nadgradnjo

Pogon DVD+/-RW SuperMulti DL

Prikaz

39,6 cm (15,6") zaslon z osvetlitvijo LED HD z zaščito proti bleščanju (1366 x 768)

Grafika

Vgrajeno: AMD Radeon HD 7310; AMD Radeon HD 7340

Avdio/vizualno

Podpora za visoko ločljiv zvok; vgrajeni stereo zvočniki Altec Lansing; vgrajen mikrofon

Podpora za brezžična omrežja

Bluetooth 2.1 + HS; Bluetooth 4.0 + HS; kombinirani priključek Ralink 802.11b/g/n in Bluetooth

Komunikacije

Omrežna kartica Realtek Ethernet (10/100/1000)

Razširitvene reže

1 reža Secure Digital

Vrata in priključki

3 vrat USB 2.0; 1 priključek HDMI; 1 stereo vhod za mikrofon; 1 izhod za slušalke/zvok; 1 napajalni priključek za izmenični tok; 1 priključek RJ-45; 1 vrata VGA

Vhodna naprava

Tipkovnica standardne velikosti
Sledilna ploščica z dvojnim izbirnim gumbom s funkcijami levega in desnega klika
Spletna kamera HD

Programska oprema

Kupite Office; program za namestitev programa Recovery Manager za sistem Windows 8; Cyberlink Youcam DE; Cyberlink Power DVD (na voljo le pri nekaterih modelih); programska oprema Symantec Norton™
Internet Security 2013

Varnost

Reža za varnostno ključavnico (ključavnico morate kupiti posebej)

Mere

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

Teža

Že od 2,45 kg

Napajanje

Pametni napajalnik 65 W

Vrsta baterije

6-celični litij-ionski (47 Wh)

Garancija

1-letna omejena garancija (nadgradnje so na voljo za doplačilo), 1-letna garancija za primarni akumulator

1 Potrebujete operacijski sistem Windows.

2 Za ogled slik visoke ločljivosti potrebujete vsebino visoke ločljivosti (HD).

3 V nekaterih izdajah operacijskega sistema Windows 8 niso na voljo vse funkcije. Če boste želeli uporabljati vse funkcije operacijskega sistema Windows 8, boste morda morali posodobiti svoj sistem in/ali posebej kupiti dodatno strojno opremo, gonilnike in/ali

programsko opremo. Glejte spletno mesto http://www.microsoft.com.
4 Zahtevana sta brezžična dostopna točka in dostop do interneta (na voljo posebej). Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
5 Naprodaj posebej.
6 Potrebujete kabel HDMI, ki ni vključen.

Uporabljajte HP-jeve finančne storitve
Uporabljajte HP-jeve finančne storitve in uvedite inovativne tehnologije, ki so nujne za rast vrednosti podjetja in konkurenčnih prednosti. Več informacij na www.hp.com/go/hpfs.
Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Nobenega dela tega dokumenta se
ne sme razlagati kot dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
V vseh izdajah operacijskega sistema Windows 8 niso na voljo vse funkcije. Za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 8 sistemi morda potrebujejo
posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto http://windows.microsoft.com/sl-SI/. Bluetooth je blagovna znamka svojega
lastnika, ki jo podjetje Hewlett-Packard uporablja na podlagi licence. Intel in Core sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe Intel Corporation ali njenih
podružnic v ZDA in drugih državah. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.Več informacij na www.hp.eu/notebooks
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Podvojevalnik vrat HP 3005pr USB 3.0

Vse potrebno za vsakodnevno delo s preprosto enotno povezavo. Podvojevalnik vrat HP 3005pr USB 3.0 je
naša najboljša rešitev za t. i. prostore »hot-desking«, saj ni odvisen od računalniškega okolja. Vzpostavite
povezavo s spletom, v trenutku omogočite do šest naprav USB in povečajte storilnost, tako da povežete
dodatna zunanja zaslona – vse to prek enega kabla USB 3.0.[1,2,3]
Številka izdelka: H1L08AA

Torba HP Essential Top Load

Torba HP Essential Top L oad je lahka in vzdržljiva torba za prenosnike, ki vsebuje gosto peno, ki varuje
prenosnik (z zasloni velikosti do 15,6 palca) med potovanji z enega sestanka na drugega ter v pisarni ali
zunaj nje.
Številka izdelka: H2W17AA

Napajalnik HP 90 W Slim

Delajte na poti na pametnejši način – s tankim vmesnikom HP 90 W, priročnim in prenosljivim računalnikom
za uporabo v mobilnih okoljih.
Številka izdelka: BT796AA

Brezžična miška HP Comfort Grip

Udobna brezžična miška HP ima 30-mesečno življenjsko dobo akumulatorja in drzen, moderen videz, ki se
odlično ujema s prenosniki HP Business.
Številka izdelka: H2L63AA

Ključavnica HP Ultraslim Keyed Cable

Hitro in enostavno zaščitite svoj računalnik HP Ultrabook™ ali prenosnik s ključavnico za kabel HP Ultraslim
Keyed Cable L ock
Številka izdelka: H4D73AA

Paket HP Care Pack: 3 let servisa po
principu naslednji delovni dan na kraju
uporabe

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil
pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo
Številka izdelka: UK703E

Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Nobenega dela tega dokumenta se
ne sme razlagati kot dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
V vseh izdajah operacijskega sistema Windows 8 niso na voljo vse funkcije. Za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 8 sistemi morda potrebujejo
posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto http://windows.microsoft.com/sl-SI/. Bluetooth je blagovna znamka svojega
lastnika, ki jo podjetje Hewlett-Packard uporablja na podlagi licence. Intel in Core sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe Intel Corporation ali njenih
podružnic v ZDA in drugih državah. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.Več informacij na www.hp.eu/hpoptions
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