Podatkovni list

Prenosni računalnik HP 250 G2
Povežite se s tem glede na
zmogljivost cenovno ugodnim
prenosnikom Opravljajte poslovne
naloge s tehnologijo Intel,
osnovnimi orodji za
večpredstavnost in operacijskim
sistemom Windows 8,1 . Trpežno
ohišje v mat barvi oglja prenosnik
ščiti pred vsakodnevnimi napori.
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HP priporoča Windows.
Izdelano za mobilno uporabo.
Bodite prepričani, da je HP 250 kos nalogam na poti. Trpežno ohišje ščiti prenosnik, da ta izgleda tako profesionalno
kot vi.
Prenosnik HP 250 lahko nesete s sabo na vse sestanke. Na zaslonu HD2 z diagonalo 39,6 cm (15,6") lahko uživate v
odlični sliki, ne da bi žrtvovali prenosljivost.
Namenjeno podjetjem.
Samozavestno vodite projekte z močjo procesorja Intel Core tretje generacijei3/dvojedernih procesorjev Pentium ali
Celeron.3
Intelova vgrajena grafična kartica prikazuje odlično grafiko, pri čemer ne upočasni delovanja prenosnika.
S funkcijo Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN1,4 se lahko povežete s sodelavci prek interneta in pošiljate e-pošto iz pisarne ali
priljubljene vroče točke.
Dodatne možnosti še izboljšujejo izkušnjo.
HP, vodilno svetovno podjetje na področju osebnih računalnikov in tehnologije na dotik, vam zdaj na vseh izdelkih
prinaša operacijski sistem Windows 8,15 zasnovan tako, da izpolnjuje zahteve, ki jih prinaša posel. Zagotovite si
vrhunsko zaščito in tako zavarujte podatke in naprave. Vaša izkušnja z Windows 8,15.
Kupite Office.
Prek predhodno nameščene programske opreme v prenosniku si lahko ogledujete vrhunsko večpredstavnost – od
izobraževanja do prodajnih videov. Zvočnik Altec Lansing vam omogoča tudi izjemno izkušnjo poslušanja.
Predstavitvam dodajte slog, kadar se prek vrat HDMI3 povezujete z večjimi zunanjimi zasloni HD2.
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Operacijski sistem

Windows 8.1 64
Windows 8.1 Pro 641
Windows 7 Professional 64 (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico iz operacijskega sistema Windows 8.1 Pro)13
FreeDOS

Družina procesorjev

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

Procesor

Intel® Celeron® N2810 z grafično kartico Intel HD (2 GHz, 1 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Core™ i3-3110M z grafično kartico Intel HD 4000 (2,4 GHz, 3
MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Pentium® N3510 z grafično kartico Intel HD (2 GHz, 2 MB predpomnilnika, 4 jedra)2

Nabor vezij

Mobile Intel® HM76 Express; Intel® SoC (vezje je vrgrajeno v procesor)

Pomnilnik

Največ 16 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM3,4
Pomnilniške reže: 2 SODIMM

Notranji pomnilnik

320 GB največ 1 TB SATA (5400 obr/min)5

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: Grafična kartica Intel® HD 4000; grafična kartica Intel® HD; Ločeno: Nvidia 820M (1 GB namenskega pomnilnika DDR3) (preklopna grafika)11,12

Avdio/vizualno

Podpora za visoko ločljiv zvok; Vgrajen stereo zvočnik; vgrajen mikrofon; Kombinirani izhod za slušalke/vhod za mikrofon;

Podpora za brezžična omrežja brezžični vmesnik 802.11b/g/n (1 × 1); Bluetooth® 2,1; Bluetooth® 4,07,8,9
Komunikacije

Omrežna kartica Realtek Ethernet (10/100)

Razširitvene reže

1 SD

Vrata in priključki

1 vrata USB 3.0; 2 vrati USB 2.0; 1 vrata HDMI; 1 priključek VGA; 1 napajalni priključek za izmenični tok; 1 kombinirani stereo vhod za mikrofon/izhod za
slušalke RJ-4510

Vhodna naprava

Tipkovnica standardne velikosti numerična tipkovnica
Sledilna ploščica z dvojnim izbirnim gumbom s funkcijami levega in desnega klika; Podprti ukazi na dotik z več prsti
Spletna kamera HD11,14

Programska oprema

Kupite Office; Recovery Manager Installer; Cyberlink Youcam DE; Cyberlink Power DVD (na voljo le pri nekaterih modelih); Uvod v Windows 8,1

Varnost

Reža za varnostno ključavnico (ključavnico morate kupiti posebej);

Mere

37,84 × 25,92 × 2,81 cm

Teža

Že od 2,5 kg

Napajanje

Pametni napajalnik 65 W (vgrajen); Pametni napajalnik za izmenični tok 90 W (ločen);

Vrsta baterije

4-celični litij-ionski (41 Wh); 3-celični (31 Wh) litij-ionski akumulator

Garancija

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

Številka izdelka: H1L08AA

Ključavnica HP Ultraslim
Keyed Cable

Hitro in enostavno zaščitite svoj računalnik HP Ultrabook™ ali prenosnik s ključavnico za kabel HP Ultraslim Keyed Cable
Lock

Pametni napajalnik HP 45 W

Imejte pri sebi dodaten lahek in vsestranski pametni napajalnik HP 45 W, ki vam bo pomagal delati produktivno cel dan.

3-leta naslednji delovni dan
na domu

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

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: H4D73AA

Številka izdelka: H6Y88AA
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Opombe
Potrebni sta brezžična dostopna točka in internetna storitev, ki si ju morate priskrbeti sami. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.; 2 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.; 3 Tehnologija
Multi-Core je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Ni nujno, da bo uporaba te tehnologije koristila vsem uporabnikom oziroma programskim aplikacijam. Za 64-bitno izračunavanje na
arhitekturi Intel® je nujna uporaba računalniškega sistema s procesorjem, vezjem, BIOS-om, operacijskim sistemom, gonilniki naprav in aplikacijami, ki podpirajo arhitekturo Intel® 64. Procesorji ne bodo delovali v BIOS-u,
ki ne podpira arhitekture Intel® 64 (niti z 32-bitnim delovanjem). Učinkovitost delovanja se bo razlikovala glede na nastavitve strojne in programske opreme. Intelov sistem številčenja ni merilo za višjo zmogljivost.; 4 Za
doplačilo ali kot dodatna funkcija.; 5 V nekaterih izdajah operacijskega sistema Windows 8,1 niso na voljo vse funkcije. Sistemi bodo morda zahtevali posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo, gonilnike in/ali
programsko opremo za še učinkovitejše delovanje operacijskega sistema Windows 8,1. Podrobnosti poiščite na spletnem mestu http://www.microsoft.com.
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Tehnične specifikacije zanikanja
V nekaterih izdajah operacijskega sistema Windows 8 niso na voljo vse funkcije. Sistemi bodo morda zahtevali posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo, gonilnike in/ali programsko opremo za še
učinkovitejše delovanje operacijskega sistema Windows 8. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto http://www.microsoft.com/windows; 2 Tehnologija Multi-Core je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov
programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma aplikacijam. Za 64-bitno izračunavanje na arhitekturi Intel® je nujna uporaba računalniškega sistema s procesorjem, vezjem,
BIOS-om, operacijskim sistemom, gonilniki naprav in aplikacijami, ki podpirajo arhitekturo Intel® 64. Procesorji ne bodo delovali v BIOS-u, ki ne podpira arhitekture Intel® 64 (niti z 32-bitnim delovanjem). Zmogljivost se
lahko razlikuje glede na nastavitve strojne in programske opreme. Intelov sistem številčenja ni merilo za višjo zmogljivost.; 3 Za najboljšo učinkovitost dvokanalne izvedbe so potrebni SODIMM enake velikosti in hitrosti v
obeh pomnilniških kanalih.; 4 Za največjo zmogljivost pomnilnika je potreben 64-bitni operacijski sistem Windows ali Linux. Pri 32-bitnih operacijskih sistemih Windows pomnilnik, večji od 3 GB, morda ne bo na voljo
zaradi zahtev sistemskih virov.; 5 Za trde diske, 1 GB = 1 milijarda bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša. Za programsko opremo za obnovitev sistema je rezerviranih do 36 GB (za Windows 8,1) sistemskega
diska.; 6 Na dvoslojne diske lahko shranite več podatkov kot na enoslojne. Vendar pa dvoslojni diski, zapisani s tem pogonom, morda ne bodo združljivi s številnimi obstoječimi enoslojnimi pogoni in predvajalniki DVD.
Opomba: DVD-RAM ne omogoča branja ali pisanja na enostranske medije velikosti 2,6 GB ali na dvostranske medije velikosti 5,2 GB – različica 1.0. Ne kopirajte materiala, zaščitenega z avtorskimi pravicami.; 7 Potrebujete
brezžično dostopno točko in dostop do interneta (naprodaj posebej). Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.; 8 Bluetooth™ 2,1 je na voljo na operacijskem sistemu Linux. Bluetooth™ 4,0 je na voljo
samo na operacijskem sistemu Windows.; 9 Za doplačilo ali kot dodatna funkcija.; 10 Kabel HDMI je na voljo posebej; 11 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.; 12 Ločen grafični pomnilnik uporablja del skupnega
sistemskega pomnilnika za delovanje videa. Sistemski pomnilnik, namenjen delovanju videa, ni na voljo za uporabo z drugimi programi.; 13 V tem sistemu je predhodno nameščena programska oprema Windows 7
Professional, priložena pa sta mu tudi licenca in predstavnost za programsko opremo Windows 8,1 Pro. Naenkrat lahko uporabljate le eno različico programske opreme Windows. Za preklapljanje med različicama boste
morali odstraniti eno in namestiti drugo različico. Pred odstranjevanjem in nameščanjem operacijskih sistemov morate narediti varnostne kopije vseh podatkov (datoteke, fotografije itd.), da jih ne bi izgubili.; 14
Potrebujete dostop do spleta.
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Več informacij na
www.hp.eu/notebooks
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.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated

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 nekaterih izdajah operacijskega sistema Windows 8,1 določene funkcije niso na voljo. Sistemi bodo morda zahtevali posodobljeno in/ali posebej
kupljeno strojno opremo za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 8,1. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto
http://www.microsoft.com/windows. Microsoft, Windows in Windows Logo so zaščitene blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA. 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.
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