Specifikace

Notebook řady HP 250 G2
Buďte připojeni s tímto cenově
dostupným notebookem. S
využitím technologie Intel,
potřebných multimediálních
nástrojů a systému Windows 8.1
hravě zvládnete plnit své pracovní
úkoly. Odolná konstrukce v matně
šedé barvě chrání notebook před
každodenními riziky.
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Společnost HP doporučuje systém Windows.
Vytvořeno k použití na cestách.
Můžete si být jisti, že notebook HP 250 zvládne všechny vaše úkoly na cestách. Odolná konstrukce chrání notebook,
takže vypadá stejně profesionálně jako vy.
Model HP 250 s sebou můžete nosit z jedné schůzky na druhou. Užijte si nádherné zobrazení na 39,6cm (15,6")
displeji HD2, aniž byste se museli vzdát přenosnosti.
Výkon vhodný pro firmy.
Zvládejte projekty levou rukou díky výkonu dvoujádrových procesorů třetí generace Intel Core i3/Pentium nebo
Celeron.3
Pomocí integrované grafické karty společnosti Intel si užijete úchvatné vizuální efekty, aniž by docházelo ke
zpomalení vašeho notebooku.
Spojte se se spolupracovníky prostřednictvím internetu a e-mailu v kanceláři nebo pomocí volitelného připojení
Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN na oblíbených místech.1,4
Detaily, které dotváří celek.
Společnost HP, přední dodavatel počítačů a dotykové technologie, nyní přichází se systémem Windows 8.15 u
komplexní řady produktů, přizpůsobeným pro firemní potřeby. Získejte zabezpečení na podnikové úrovni k ochraně
vašich dat a zařízení. Vaše zážitky se systémem Windows 8.15.
Zakoupení produktu Office.
S využitím předinstalovaného softwaru můžete ve svém notebooku sledovat multimédia v rozlišení HD, ať se jedná
o školení, nebo videa týkající se prodeje. Reproduktor Altec Lansing vám zároveň nabídne výjimečnou kvalitu po
zvukové stránce.
Dodejte prezentacím důraz a připojte větší, externí HD2 monitory4 prostřednictvím portu HDMI.
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Společnost HP doporučuje systém Windows.

Operační systém

Windows 8.1 64
Windows 8.1 Pro 641
Systém Windows 7 Professional 64 (dostupný na základě nároku na downgrade ze systému Windows 8.1 Pro)13
FreeDOS

Rodina procesorů

Procesor Intel® Core™ i3; Procesor Intel® Pentium® Procesor Intel® Celeron®2

Procesor

Procesor Intel® Celeron® N2810 s grafickou kartou Intel HD (2 GHz, 1 MB mezipaměti, 2 jádra); Procesor Intel® Core™ i3-3110M s grafickou kartou Intel HD
4000 (2,4 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra); Procesor Intel® Pentium® N3510 s grafickou kartou Intel HD (2 GHz, 2 MB mezipaměti, 4 jádra)2

Čipová sada

Mobile Intel® HM76 Express; Intel® SoC (čipová sada integrovaná s procesorem)

Paměť

Max. 16 GB 1 600 MHz DDR3L SDRAM3,4
Paměťové sloty: 2 sloty SODIMM

Interní paměť

320 GB max. 1 TB SATA (5400 ot./min)5

Pozice pro upgrade

DVD+/-RW SuperMulti DL

Monitor

Antireflexní displej HD s úhlopříčkou 39,6 cm (15,6") a podsvícením LED (1366 x 768)

Grafická karta

Integrovaná: Grafická karta Intel® HD Graphics 4000; grafická karta Intel® HD; Samostatná: Grafická karta Nvidia 820M (1 GB vyhrazené paměti DDR3)
(přepínatelná grafická karta)11,12

Audio/Visual

Podpora zvuku ve vysokém rozlišení; Integrovaný stereofonní reproduktor; Integrovaný mikrofon; Kombinovaný vstupní konektor sluchátek/mikrofonu

Podpora bezdrátové sítě

Síťová karta 802.11b/g/n (1x1) WiFi; Bluetooth® 2.1; Bluetooth® 4.07,8,9

Komunikace

Síťová karta Realtek Ethernet (10/100)

Rozšiřující sloty

1 slot na karty SD

Porty a konektory

1 port USB 3.0; 2 porty USB 2.0; 1 port HDMI; 1 port VGA; 1 vstup napájení (AC); 1 port RJ-45; 1 kombinovaný stereofonní vstup pro mikrofon / výstup pro
sluchátka10

Vstupní zařízení

Standardní klávesnice; numerická klávesnice
Zařízení Touchpad s dvoudílným tlačítkem pro výběr s funkcí levého i pravého tlačítka myši; Podpora vícedotykových gest
Webová kamera HD11,14

Software

Zakoupení produktu Office; Recovery Manager Installer; Cyberlink Youcam DE; Disk DVD Cyberlink Power (k dispozici u vybraných modelů); Příručka
Začínáme s Windows 8.1

Zabezpečení

Slot na bezpečnostní zámek (bezpečnostní zámek je nutné zakoupit zvlášť)

Rozměry

37,84 x 25,92 x 2,81 cm

Hmotnost

Od 2,5 kg

Napájení

Napájecí adaptér Smart 65 W (integrovaný); Napájecí adaptér Smart 90 W (samostatný)

Typ baterie

4článková Li-Ion baterie (41 Wh); 3článková Li-Ion baterie (31 Wh)

Záruka

Jednoletá omezená záruka (upgrady jsou k dispozici, lze je zakoupit samostatně), jednoletá záruka na primární baterii
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Replikátor portů HP 3005pr
USB 3.0

Vše, co potřebujete každý den, je vám k dispozici pomocí jednoho jednoduchého připojení. Replikátor portů HP 3005pr
USB 3.0 je naše jedinečné řešení nezávislé na platformě pro pracoviště, která jsou využívána více uživateli (hot desking).
Buďte online, mějte k dispozici až šest každodenně využívaných zařízení USB a rozšiřte svou produktivitu připojením dvou
externích displejů – to vše pomocí jediného kabelu USB 3.0.

Produktové číslo: H1L08AA

Lankový zámek HP Ultraslim
Keyed Cable Lock

Zabezpečte své zařízení HP Ultrabook™ nebo přenosný počítač HP rychle a snadno pomocí lankového zámku HP
Ultraslim Keyed Cable Lock.

Napájecí adaptér HP Smart
45 W AC

Buďte produktivní po celý den a mějte při ruce záložní napájecí adaptér, konkrétně lehký a univerzální HP 45 W Smart.

3letá záruka, další pracovní
den u zákazníka

Získejte pro své zařízení 3letou záruku na opravy u zákazníka následující pracovní den kvalifikovaným technikem
společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.
Produktové číslo: UK703E

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

Produktové číslo: H4D73AA

Produktové číslo: H6Y88AA
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Poznámky pod čarou
Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a služby Internetu, které nejsou součástí dodávky. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená.; 2 Zobrazení obrazu HD vyžaduje obsah ve vysokém
rozlišení.;3 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace musí nezbytně použitím této technologie získat. K využití
64bitové architektury Intel® je zapotřebí počítač, jehož procesor, čipová sada, systém BIOS, operační systém, ovladače a aplikace podporují architekturu Intel® 64. Procesory nebudou fungovat bez systému BIOS s
podporou architektury Intel® 64 (ani v 32bitovém režimu). Výkon se může lišit v závislosti na konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusí představovat vyšší výkon.; 4 Prodává se
samostatně nebo jako volitelné, doplňkové příslušenství.; 5 V některých verzích systému Windows 8.1 nejsou dostupné všechny funkce. Aby byla funkčnost systému Windows 8.1 plně využita, mohou systémy vyžadovat
upgradovaný nebo samostatně zakoupený hardware, ovladače nebo software. Více informací najdete na stránce http://www.microsoft.com.
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Technické specifikace zřeknutí
V některých verzích systému Windows 8 nejsou dostupné všechny funkce. Aby byla funkčnost systému Windows 8 plně využita, mohou systémy vyžadovat upgradovaný nebo samostatně zakoupený hardware,
ovladače nebo software. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.microsoft.com.; 2 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo
softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. K využití 64bitové architektury Intel® je zapotřebí počítač, jehož procesor, čipová sada, systém BIOS, operační systém, ovladače a aplikace podporují architekturu
Intel® 64. Procesory nebudou fungovat bez systému BIOS s podporou architektury Intel® 64 (ani v 32bitovém režimu). Výkon se může lišit v závislosti na konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů
produktů Intel nemusí představovat úroveň výkonu.; 3 Maximalizovaný dvoukanálový výkon vyžaduje moduly SODIMM stejné velikosti a rychlosti v obou pozicích pro paměť.; 4 Maximální kapacity paměti předpokládají
použití 64bitového operačního systému Windows nebo systému Linux. U 32bitových operačních systémů Windows nemusí být paměť větší než 3 GB plně dostupná, neboť je z části využívaná systémovými prostředky.; 5
V případě pevných disků: 1 GB = 1 miliarda bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 36 GB (systém Windows 8.1) místa na disku je vyhrazeno pro software k obnovení systému.; 6 Dvouvrstvé disky mají vyšší
kapacitu než disky jednovrstvé. Dvouvrstvé disky vypálené touto jednotkou však nemusí být kompatibilní s mnoha existujícími jednovrstvými mechanikami a přehrávači DVD. Mechanika DVD-RAM nedokáže číst nebo
zapisovat 2,6GB jednostranná ani 5,2GB oboustranná média verze 1.0. Nekopírujte materiály chráněné autorskými právy.; 7 Bezdrátový přístupový bod a požadované služby internetového připojení jsou prodávány
samostatně. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená.; 8 Bluetooth™ 2.1 je k dispozici pouze pro operační systém Linux. Bluetooth™ 4.0 je k dispozici pouze pro operační systém Windows 8.; 9
Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství.; 10 Kabel HDMI se prodává samostatně.; 11 Ke sledování obrázků ve vysokém rozlišení je třeba obsah HD.; 12 Samostatná grafická paměť využívá část celkové
paměti systému pro grafický výkon. Systémová paměť vyhrazená pro grafické výpočty není programům k dispozici pro jiné účely.; 13 Tento systém má předinstalovaný software Windows 7 Professional a dodává se s
licencí a médii pro software Windows 8.1 Pro. V jednu chvíli můžete používat pouze jednu verzi softwaru Windows. Budete-li chtít přejít z jedné verze na druhou, musíte jednu verzi odinstalovat a druhou nainstalovat.
Před odinstalací a instalací operačního systému musíte zálohovat všechna data (soubory, fotografie apod.), aby nedošlo k jejich ztrátě.; 14 Je zapotřebí přístup k internetu.
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Více informací na
www.hp.eu/notebooks
Drže krok s využitím finančních služeb HP

Držte krok s využitím finančních služeb HP a zaveďte inovativní technologie, které jsou nezbytné pro zvýšení hodnoty podnikání a odlišení se od konkurence. Více informací najdete na
stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou
změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk,
která jsou dodávána s těmito produkty a službami. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná
za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. V některých vydáních systému Windows 8.1 nemusí být dostupné všechny
funkce. Aby byla funkčnost systému Windows 8.1 plně využita, mohou systémy vyžadovat upgradovaný nebo samostatně zakoupený hardware. Podrobnosti
naleznete na stránce http://www.microsoft.com/windows. Microsoft, Windows a logo Windows jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft
Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost Hewlett-Packard Company užívá na základě licence. Intel a Core jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation a jejích poboček ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní
ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
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