Záznamový list

Notebook HP 350 G1
Notebook HP 350 ponúka
rovnováhu cenovo dostupnej
štýlovosti a produktivity, ktorá je
ideálna pre každodennú prácu s
počítačom.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.
Odolné prevedenie, ktoré udrží krok s požiadavkami mobilného používania.
Vytvorený s dôrazom na odolnosť – zvnútra aj zvonku – aby spĺňal potreby odborníkov, ktorí sú neustále v pohybe.
Nárazy a údery sú súčasťou života. HP 3D DriveGuard1 pomáha na cestách chrániť údaje – sníma náhly pohyb a
chráni pevný disk.
Chráňte citlivú elektroniku a kľúčové komponenty pred menším poliatím vďaka tenkej vrstve fólie Mylar pod
klávesnicou.
Technológia HP CoolSense automaticky nastaví teplotu notebooku podľa spôsobu a podmienok jeho používania.
Udržiava notebook chladný pre vaše pohodlie.
Vďaka možnosti výmeny batérie používateľom si môžete užívať jednoduchú údržbu.
Navrhnutý na podnikanie.
Získajte nástroje, ktoré potrebujete, aby ste si v práci zachovali povesť jednotky. Od skvelých procesorov až po
technológiu Windows 8.12, ste pripravení na prácu.
Získajte pevný disk s kapacitou až až 1 TB3, kde si môžete uložiť dokumenty, obrázky, videá a ešte omnoho viac.
Stihnite viac s novým, rýchlym a plynulým systémom Windows 8.1.2
Spoľahlivo zvláda úlohy a projekty vďaka výkonu najnovšej štvrtej generácie dvojjadrových procesorov Intel ® Core™
i3/i5.4
Ponorte sa do úžasných vizualizácií vďaka diskrétnej grafickej karte AMD Radeon a 2 GB videopamäte.
Pripojenie bez problémov.
Už žiadne hardvérové kľúče, teraz máte všetky potrebné pripojenia, vrátane VGA, HDMI, siete Ethernet, USB portov
a voliteľnej integrovanej jednotky DVD.5
Spájajte sa kolegami a priateľmi cez internet a e-mail v kancelárii a pripájajte sa k obľúbeným hotspotom
prostredníctvom siete WLAN s certifikátom Wi-Fi CERTIFIED™.6
Tlačte z vášho obľúbeného hotspotu alebo ak máte prístup na internet, tak pomocou konta HP ePrint. Teraz môžete
tlačiť aj bez káblov.7
Rozhovory zoči-voči sa považujú za efektívnejšie. Webkamera 8 s vysokým rozlíšením HD ich umožňuje dokonca aj
pri slabom osvetlení.

Záznamový list

Notebook HP 350 G1

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Operačný systém

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (dostupné prostredníctvom práv na prechod na staršiu verziu z Windows 8.1 Pro 64)2
FreeDOS

Skupina procesora

Procesor Intel® Celeron®; Procesor Intel® Core™ i3; Procesor Intel® Core™ i5; Procesor Intel® Pentium®3

Procesor

Procesor Intel® Celeron® 2957U s grafickou kartou Intel HD Graphics (1,4 GHz, vyrovnávacia pamäť 2 MB, 2 jadrá) Procesor Intel® Core™ i3-4005U s
grafickou kartou Intel HD 4400 (1,7 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Procesor Intel® Core™ i5-4200U s grafickou kartou Intel HD 4400 (1,6 GHz,
vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Procesor Intel® Pentium® 3558U s grafickou kartou Intel HD (1,7 GHz, vyrovnávacia pamäť 2 MB, 2 jadrá)3

Čipová sada

Čipset je integrovaný s procesorom

Pamäť

Maximálne 16 GB 1 600 MHz DDR3 SDRAM4
Pamäťové sloty: 2 SODIMM

Vnútorná pamäť

500 GB maximálne 1 TB SATA (5400 ot./min.)5

Rozširujúca zásuvka

DVD+/-RW SuperMulti DL

Obrazovka

Antireflexný plochý displej s uhlopriečkou 39,6 cm (15,6"), podsvietením LED a rozlíšením HD, plochý (1366 x 768)11

Grafika

Grafická karta Intel HD; Grafická karta Intel HD 440011,13

Audio/Vizuálne

Zvuková technológia DTS Sound; Integrovaný stereo reproduktor; Integrovaný mikrofón; Výstup pre stereo slúchadlá/linkový výstup; Vstup pre
stereomikrofón

Podpora pre bezdrôtové
technológie

Kombinované pripojenie 802.11b/g/n (1x1) a Bluetooth® 4.07,8,9

Možnosti komunikácie

Realtek Ethernet (10/100/1000)

Rozširujúce sloty

1x multiformátová čítačka digitálnych médií

Porty a konektory

2x port USB 3.0; 1x port USB 2.0; 1x VGA; 1x port HDMI; 1x kombinovaný port na slúchadlá/mikrofón; 1x RJ-45; 1x AC napájanie14

Vstupná jednotka

Plnohodnotná vodoodolná klávesnica s numerickou klávesnicou
Zariadenie TouchPad s dvojdielnym tlačidlom výberu s funkciou ľavého a pravého kliknutia; Podporujú sa gestá viacerými dotykmi
Integrovaná HD webkamera10,11

Softvér

Kúpiť kancelársky balík Office; Inštalátor správcu obnovy HP; Softvér Cyberlink YouCam DE; Prehrávač Cyberlink Power DVD (k dispozícii pre vybrané
modely); McAfee Internet Security 2013; príručka Začíname s Windows 8.112

Zabezpečenie

Štrbina bezpečnostného zámku (zámok je potrebné zakúpiť samostatne); Snímač odtlačkov prstov

Rozmery

26,1 x 38,4 x 2,31 cm

Hmotnosť

Už od hmotnosti 2,3 kg

Zdroj

Sieťový adaptér Smart, 65 W

Typ batérie

4-článková batéria Li-Ion (41 Wh)

Záruka

1-ročná obmedzená záruka (dostupné rozšírenia, predávané osobitne), 1-ročná záruka na primárnu batériu
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Replikátor portov HP 3005pr
USB 3.0

Všetko, čo každý deň potrebujete, máte k dispozícii vďaka jednému jednoduchému pripojeniu. Replikátor portov HP
3005pr USB 3.0 je naše špičkové riešenie pre aktívnu prácu, ktoré nie je závislé od platformy. Buďte online, okamžite si
sprístupnite až šesť zariadení USB, ktoré používate každý deň, a rozšírte svoju produktivitu pripojením k dvom externým
displejom. A to všetko cez jeden kábel USB 3.0.

Číslo produktu: H1L08AA

Optická USB myš HP s 3
tlačidlami

The impressively sleek and durable HP 3-Button USB Laser Mouse is designed for everyday performance and to
complement your HP Business Notebook.

Ultratenký lankový zámok
HP

Zabezpečte svoj laptop HP Ultrabook™ alebo iný prenosný počítač rýchlo a jednoducho pomocou ultratenkého lankového
zámku HP.

Taška HP Business na
vkladanie zhora

Komfortne prenášajte svojnotebook a príslušenstvo na každý deň v štýlovej a odolnej taške HP Business s plnením zhora.

Kombinovaný adaptér HP
Slim 90 W s USB

Buďte produktívny s kombinovaným adaptérom HP Slim 90 W, ktorý je schopný napájať notebook alebo Ultrabook™ HP
Business.

3-ročná záruka, nasledujúci
pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný deň u
zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov
Číslo produktu: UK703E

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: H4B81AA

Číslo produktu: H4D73AA

Číslo produktu: H5M92AA

Číslo produktu: H6Y84AA
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Poznámky
Vyžaduje sa operačný systém Windows.; 2 Niektoré funkcie nie sú v niektorých vydaniach systému Windows 8.1 k dispozícii. Na úplné využitie funkcií operačného systému Windows 8.1 môžu tieto systémy vyžadovať
inovovaný a/alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače a/alebo softvér. Navštívte lokalitu http://www.microsoft.com.; 3 Pri pevných diskoch sa počíta: 1 GB = 1 miliarda bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je
menšia. Pre softvér na obnovu systému po havárii je rezervovaných až 30 GB miesta na pevnom disku.; 4 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Prínos tejto
technológie nemôžu využiť všetci zákazníci ani všetky softvérové aplikácie. 64-bitové spracovanie dát na architektúre Intel® vyžaduje počítačový systém s procesorom, čipovou súpravou, systémom BIOS, operačným
systémom, ovládačmi zariadení a aplikáciami podporujúcimi architektúru Intel® 64. Procesory nebudú fungovať (ani pri 32-bitovom spracovaní) bez systému BIOS podporujúceho architektúru Intel® 64. Výkon sa líši v
závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel nesúvisí s mierou výkonnosti.; 5 Optické jednotky sa predávajú samostatne alebo ako prídavné príslušenstvo.; 6 Vyžaduje sa bezdrôtový
prístupový bod a internetové služby (predávajú sa samostatne). Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.; 7 Vyžaduje sa pripojenie na internet k tlačiarni s webovým rozhraním a registrácia
konta služby HP ePrint. Podrobné informácie nájdete na stránke www.hp.com/go/mobileprinting.; 8 Vyžaduje sa internetové pripojenie, ktoré nie je súčasťou dodávky.
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Technické špecifikácie zrieknutie
Niektoré funkcie nie sú v niektorých vydaniach systému Windows 8.1 k dispozícii. Na úplné využitie funkcií operačného systému Windows 8.1 môžu tieto systémy vyžadovať inovovaný a/alebo samostatne zakúpený
hardvér, ovládače a/alebo softvér. Podrobnosti nájdete na adrese http://www.microsoft.com.; 2 Tento systém má vopred nainštalovaný softvér Windows 7 Pro a dodáva sa tiež s licenciou a médiami na softvér Windows 8
Pro. Nie je možné používať viac verzií systému Windows súčasne. Prechod medzi verziami si vyžiada odinštalovanie jednej verzie a nainštalovanie druhej. Pred odinštalovaním a nainštalovaním operačných systémov je
potrebné vytvoriť zálohu všetkých údajov (súborov, fotografií atď.), aby ste predišli ich strate.; 3 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Prínos tejto technológie
nemôžu využiť všetci zákazníci ani všetky softvérové aplikácie. 64-bitové spracovanie dát na architektúre Intel® vyžaduje počítačový systém s procesorom, čipovou súpravou, systémom BIOS, operačným systémom,
ovládačmi zariadení a aplikáciami podporujúcimi architektúru Intel® 64. Procesory nebudú fungovať (ani pri 32-bitovom spracovaní) bez systému BIOS podporujúceho architektúru Intel® 64. Výkon sa líši v závislosti od
konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.; 4 Maximalizovaný dvojkanálový výkon vyžaduje SODIMM pamäte rovnakej veľkosti a rýchlosti v obidvoch pamäťových
slotoch.; 5 Pri pevných diskoch sa počíta: 1 GB = 1 miliarda bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Až do 30 GB (pre Windows 8.1) systémového disku je vyhradených pre softvér na obnovenie systému.; 6 Na
dvojvrstvové disky sa uloží viac údajov ako na jednovrstvové disky. Je však možné, že dvojvrstvové disky napálené v tejto mechanike nebudú kompatibilné s mnohými existujúcimi jednovrstvovými jednotkami ani
prehrávačmi diskov DVD. Jednotka DVD-RAM nedokáže čítať ani zapisovať na 2,6 GB jednostranné/5,2 GB dvojstranné médiá verzie 1.0. Nekopírujte materiály chránené autorskými právami.; 7 Vyžaduje sa bezdrôtový
prístupový bod a internetové služby (predávajú sa samostatne). Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.; 8 Pripojenie Bluetooth™ 4.0 je dostupné iba na operačnom systéme Windows
8.1.;9 Predáva sa samostatne alebo ako voliteľná, prídavná funkcia.; 10 Vyžaduje sa prístup na internet.; 11 Na zobrazenie obrázkov HD je potrebný obsah HD.; 12 McAfee internet security je 30-dňová skúšobná verzia. Na
aktualizácie je potrebný prístup na internet. Prvá aktualizácia je zahrnutá. Na ďalšie aktualizácie sa vyžaduje predplatné.; 13 Technológia dynamického prepínania grafických kariet AMD vyžaduje procesor AMD APU radu A
alebo procesor Intel a konfiguráciu s diskrétnou grafikou AMD Radeon™. Dostupná je v operačných systémoch Windows 8.1 a/alebo Windows 7 Professional. Pri technológii dynamického prepínania grafických kariet AMD
nemusia byť vo všetkých systémoch podporované úplné možnosti všetkých funkcií videa a zobrazenia diskrétnej grafiky (napr. aplikácie OpenGL sa budú podľa dostupnosti spúšťať len pomocou integrovaného procesora
GPU alebo APU).; 14 Kábel HDMI sa predáva samostatne.
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Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/notebooks
Zoznámte sa so službou HP Financial Services

Zoznámte sa so službou HP Financial Services a implementujte inovatívne technológie nevyhnutné na podporu obchodnej hodnoty a odlíšenie sa od konkurencie. Podrobnejšie informácie
nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated

Produkt sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú
uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno
považovať za dodatočnú záruku. Niektoré funkcie nie sú v niektorých vydaniach systému Windows 8.1 k dispozícii. Na úplné využitie funkcií operačného
systému Windows 8.1 môžu tieto systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Podrobnosti nájdete na lokalite
http://www.microsoft.com/windows. Microsoft, Windows a logo Windows sú v Spojených štátoch registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft
Corporation. Bluetooth je obchodná značka svojho vlastníka a spoločnosť Hewlett-Packard ju používa na základe licencie. Intel a Core sú obchodné značky alebo
ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej dcérskych spoločností v USA a ďalších krajinách. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom
príslušných vlastníkov.
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