Taulukot

HP 350 G1 -kannettava
HP 350 -kannettava on edullinen
tyylin ja tuottavuuden yhdistelmä,
joka sopii päivittäiseen
tietojenkäsittelyyn.

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.
Kestävä ratkaisu vastaa mobiilikäytön vaatimuksiin.
Niin ulkoa kuin sisältäkin kestäväksi suunniteltu ratkaisu vastaa työkäytön tarpeisiin liikkeellä oltaessa.
Tien päällä saattaa joskus kolahtaa. HP 3D DriveGuard1 auttaa pitämään tiedot turvassa tunnistamalla äkilliset
liikkeet ja suojaamalla kiintolevyn.
Näppäimistön alapinnan ohut Mylar-kalvo auttaa suojaamaan herkkää elektroniikkaa ja tärkeimpiä osia pieniltä
roiskeilta.
HP CoolSense -tekniikka säätää kannettavan lämpötilaa automaattisesti käytön ja olosuhteiden mukaan. Se pitää
kannettavan viileänä ja lisää käyttömukavuutta.
Käyttäjän vaihdettavissa olevan akun ansiosta laitteen ylläpito on helppoa.
Tehoa liiketoimintaan.
Saat työkalut, jotka pitävät työsi täysin hallinnassasi. Kun käytössäsi on johtavat suorittimet ja Windows 8.12
-tekniikka, olet valmis ryhtymään töihin.
Saat jopa 1 Tt:n3 kiintolevyaseman esimerkiksi asiakirjojen, kuvien ja videoiden tallentamiseen.
Saat entistä enemmän aikaiseksi uuden, nopean ja helppokäyttöisen Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän ansiosta2.
Saat tehtävät ja projektit varmasti tehdyiksi uusimmilla neljännen sukupolven kaksiytimisillä Intel® Core™ i3/i5
-suorittimilla.4
Erillisen AMD Radeon -grafiikkasuorittimen ja 2 Gt:n näyttömuistin ansiosta voit uppoutua upeaan grafiikkaan.
Vaivattomat yhteydet.
Jätä hyvästit käyttöavaimille – käytössäsi on kaikki tarvitsemasi yhteydet, kuten VGA-näyttöportti, HDMI-, Ethernetja USB-portit sekä valinnainen, sisäinen DVD-asema.5
Ole yhteyksissä työkavereiden kanssa internetin sekä sähköpostin välityksellä tai suosikkiyhteyspisteesi kautta
Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN6 -yhteydellä.
Tulosta suosimastasi yhteyspisteestä tai silloin, kun verkkoyhteys HP ePrint -palveluun on käytettävissä. Nyt voit
tulostaa ilman johtoja.7
Kasvokkaisia keskusteluja pidetään tuottavina. Teräväpiirtoinen verkkokamera8 mahdollistaa ne jopa vähässä
valossa.
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Käyttöjärjestelmä

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (saatavilla Windows 8.1 Pro -version muunto-oikeuksien kautta)2
FreeDOS

Prosessorituoteperhe

Intel® Celeron® -suoritin; Intel® Core™ i3 -suoritin; Intel® Core™ i5 -suoritin; Intel® Pentium® -suoritin3

Prosessori

Intel® Celeron® 2957U -suoritin (1,4 GHz, 2 Mt:n välimuisti, 2 ydintä) ja Intel HD -grafiikkasuoritin; Intel® Core™ i3-4005U -suoritin ja Intel HD 4400
-näytönohjain (1,7 GHz, 3 Mt:n välimuisti, 2 ydintä); Intel® Core™ i5-4200U -suoritin ja Intel HD 4400 -näytönohjain (1,6 GHz, 3 Mt:n välimuisti, 2 ydintä);
Intel® Pentium® 3558U ja Intel HD -näytönohjain (1,7 GHz, 2 Mt:n välimuisti, 2 ydintä)3

Piirisarja

Suorittimeen integroitu piirisarja

Muisti

Enintään 16 Gt 1 600 MHz DDR3 SDRAM4
Muistipaikat: 2 SODIMM

Sisäinen tallennustila

500 Gt enintään 1 Tt SATA (5 400 k./min)5

Asemapaikka

DVD+/–RW SuperMulti DL

Näyttö

Halkaisijaltaan 39,6 cm:n (15,6 tuuman) LED-taustavalaistu, heijastamaton, litteä teräväpiirtonäyttö (1 366×768)11

Näyttöominaisuudet

Intel HD -näytönohjain; Intel HD 4400 -näytönohjain11,13

Ääni/kuva

DTS Sound; sisäinen stereokaiutin; sisäinen mikrofoni; stereokuuloke-/linjalähtö; stereomikrofonitulo

Langattoman lähiverkon tuki 802.11b/g/n (1×1) ja Bluetooth™ 4.0 -yhdistelmä7,8,9
Tietoliikenne

Realtek Ethernet (10/100/1000)

Laajennuspaikat

1 digitaalinen, useita tallennusmuotoja tukeva muistikortinlukija

Portit ja liittimet

2 USB 3.0 -porttia; 1 USB 2.0 -portti; 1 VGA; 1 HDMI-liitäntä; 1 kuuloke–mikrofoni-yhdistelmä; 1 RJ-45; 1 verkkovirtaliitäntä14

Syöttölaite

Roiskekestävä, täysikokoinen näppäimistö, jossa on numeronäppäimistö
Kosketusalusta, kaksiosainen poimintapainike vasemmalla ja oikealla napsautuksella; Tukee monikosketusta
Integroitu teräväpiirtoinen verkkokamera10,11

Ohjelmisto

Osta Office; Palautuksenhallinnan asennusohjelma; CyberLink Youcam DE; CyberLink Power DVD (tietyissä malleissa); McAfee Internet Security 2013;
Windows 8.1 -aloitusopas12

Suojaus

turvalukon paikka (lukko hankittava erikseen); sormenjälkitunnistin

Mitat

26,1×38,4×2,31 cm

Paino

Lähtöpaino 2,3 kg

Virta

Smart-verkkolaite, 65 W

Akun tyyppi

4-kennoinen (41 Wh) litiumioni

Takuu

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

Tuotenumero: H1L08AA

HP:n kolmipainikkeinen
USB-laserhiiri

Vaikuttavan tyylikäs ja kestävä HP:n kolmipainikkeinen USB-laserhiiri on suunniteltu jokapäiväiseen käyttöön ja
täydentämään HP:n yrityskäyttöön tarkoitettua kannettavaa.

HP:n huippuohut
avainkaapelilukko

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

HP Business -laukku, päältä
avattava

Tyylikkäässä ja kestävässä päältä avattavassa HP Business -laukussa kuljetat mukavasti kannettavasi ja muut
tarpeelliset tavarat.

HP:n 90 W:n ohut
yhdistelmäverkkolaite ja
USB

Työskentelet tehokkaasti, kun käytössäsi on HP:n 90 W:n ohut yhdistelmäsovitin, joka syöttää virran HP:n
yrityskannettavaan tai Ultrabookiin™.

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

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Tuotenumero: H4B81AA

Tuotenumero: H4D73AA

Tuotenumero: H5M92AA

Tuotenumero: H6Y84AA
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Alaviitteet
Edellyttää Microsoft Windowsia.; 2 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows 8.1 -versioissa. Järjestelmissä saatetaan tarvita uusia ja/tai erikseen ostettavia laitteita, ohjaimia ja/tai ohjelmia, jotta
Windows 8.1:n toimintoja voi hyödyntää täysin. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com.; 3 Kiintolevyasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Enintään 30 Gt
kiintolevytilasta on varattu järjestelmän palautusohjelman käyttöön.; 4 Monen ytimen tekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän
tekniikan käytöstä. 64-bittinen tietojenkäsittely Intel®-ympäristössä edellyttää tietokonejärjestelmää, jonka suoritin, piirilevysarja, BIOS, käyttöjärjestelmä, laiteohjaimet ja sovellukset tukevat Intel® 64 -tekniikkaa.
Suorittimet eivät toimi (mukaan lukien 32-bittinen toiminta) ilman Intel® 64 -yhteensopivaa BIOS-ohjelmistoa. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise
suorituskykyä.; 5 Optinen asema myydään erikseen tai lisävarusteena.; 6 Langaton tukiasema ja tarvittavat internetpalvelut myydään erikseen. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua.; 7 Edellyttää
internet-yhteyttä HP:n tulostimeen, jossa on verkkoyhteys, ja HP ePrint -tilin rekisteröintiä. Katso yksityiskohtaiset tiedot osoitteesta www.hp.com/go/mobileprinting.; 8 Edellyttää verkkoyhteyttä, joka ei sisälly
toimitukseen.
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Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows 8.1 -versioissa. Järjestelmissä saatetaan tarvita uusia ja/tai erikseen ostettavia laitteita, ohjaimia ja/tai ohjelmia, jotta Windows 8.1:n toimintoja voi hyödyntää
täysin. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com.; 2 Järjestelmään on asennettu valmiiksi Windows 7 Pro -ohjelmisto, ja sen mukana toimitetaan Windows 8 Pro -ohjelmiston käyttöoikeus ja ohjelmat. Voit
käyttää vain yhtä Windows-ohjelmistoversiota kerrallaan. Versiosta toiseen vaihtaminen edellyttää yhden version asennuksen poistamista ja toisen asentamista. Jotta et menettäisi tietojasi, tee kaikista tiedoista
(tiedostot, valokuvat ja niin edelleen) varmuuskopiot ennen käyttöjärjestelmien poistamista ja asentamista.; 3 Monen ytimen tekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai
ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. 64-bittinen tietojenkäsittely Intel®-ympäristössä edellyttää tietokonejärjestelmää, jonka suoritin, piirilevysarja, BIOS, käyttöjärjestelmä, laiteohjaimet ja
sovellukset tukevat Intel® 64 -tekniikkaa. Suorittimet eivät toimi (mukaan lukien 32-bittinen toiminta) ilman Intel® 64 -yhteensopivaa BIOS-ohjelmistoa. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja ohjelmistomääritysten
mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suurempaa suorituskykyä.; 4 Korkeimman suorituskyvyn kaksikanavatekniikka vaatii samankokoiset ja -nopeuksiset SODIMM-muistit molempiin muistikanaviin.; 5 Kiintolevyasemissa
1 Gt = miljardi tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Järjestelmän palautusohjelmistolle on varattu enintään 30 Gt kiintolevytilaa (Windows 8.1).; 6 Kaksikerroksisille levyille voi tallentaa enemmän tietoja
kuin yksikerroksisille. Tässä asemassa poltetut kaksikerroksiset levyt eivät välttämättä ole yhteensopivia kaikkien markkinoilla olevien yksikerroksisten DVD-asemien ja -soittimien kanssa. Huomaa, että DVD-RAM-asema
ei voi kirjoittaa tai lukea 2,6 Gt:n yksipuolisia / 5,2 Gt:n kaksipuolisia (versio 1.0) levyjä. Älä kopioi tekijänoikeudella suojattuja materiaaleja.; 7 Langaton tukiasema ja tarvittavat internetpalvelut myydään erikseen. Julkisten
langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua.; 8 Bluetooth ™ 4.0 on saatavilla vain Windows 8.1-käyttöjärjestelmässä.; 9 Hankittava erikseen tai lisäominaisuutena.; 10 Edellyttää internet-yhteyttä.; 11 HD-kuvien
katselu edellyttää teräväpiirtosisältöä.; 12 McAfee Internet Security on 30 päivän kokeiluversio. Ohjelman päivittäminen edellyttää internet-yhteyttä. Ensimmäinen päivitys kuuluu pakettiin. Jatkossa suoritettavat
päivitykset edellyttävät tilausta.; 13 AMD Switchable Graphics -tekniikka edellyttää joko AMD:n A-sarjan APU- tai Intel-suoritinta sekä erillistä AMD Radeon™ -näytönohjainkokoonpanoa. Saatavana Windows 8.1- ja
Windows 7 Professional -käyttöjärjestelmille. AMD Dynamic Switchable Graphics -tekniikkaa käytettäessä kaikkien video- ja näyttögrafiikkaominaisuuksien käyttöönottoa ei välttämättä tueta kaikissa järjestelmissä
(esim. OpenGL-sovellukset suoritetaan integroidulla GPU:lla tai APU:lla tapauksesta riippuen).; 14 HDMI-johto hankittava erikseen.
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Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/notebooks
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.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Yksityiskohdat saattavat vaihdella mallin mukaan. 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 ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows 8.1:n versioissa. Järjestelmissä saatetaan tarvita uusia
ja/tai erikseen ostettavia laitteita, jotta Windows 8.1:n toimintoja voi hyödyntää täysin. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com/windows.
Microsoft, Windows ja Windows-logo ovat Microsoft-yhtiön Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. 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.
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