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Osvědčené výsledky. Důvěra je standardní výbavou.
Potřebné technologie vám zajistí
připojení v kanceláři nebo na cestách,
abyste zůstali neustále produktivní.
Odolná konstrukce s celokovovou
opěrkou dlaně chrání počítač před
nástrahami mobilního použití, přičemž
zachovává jeho elegantní vzhled.

Společnost HP doporučuje systém Windows.
● Windows 8.1
● Velikost obrazovky: 39,6 cm (15,6")

Odolná konstrukce je v souladu s požadavky na mobilní použití.

● HP 3D DriveGuard1 pomáhá chránit důležitá data na cestách.
● Tenká mylarová vrstva pod klávesnicí pomáhá chránit citlivou elektroniku a klíčové díly proti mírnému polití.
● Ve víru života. Proto nabízíme technologii HP CoolSense, která automaticky upraví teplotu notebooku podle využití a podmínek.
Zůstane chladný. Vy budete stále v pohodlí.
● Díky uživatelsky vyměnitelné baterii můžete počítat s praktičností a snadnou údržbou.
● Někdy je třeba si promluvit tváří v tvář. Od toho je tu HD webová kamera, která vždy přenáší nebývale kvalitní obraz. Dokonce i při
zhoršených světelných podmínkách.

Výkon vhodný pro firmy.

● Získejte nástroje, které vás v práci pomohou udržet v sedle. Od prvotřídních procesorů po technologii Windows 8.12 – jste
připraveni pracovat.
● Získejte pevný disk s kapacitou až 1 TB3 pro ukládání dokumentů, obrázků, videí a dalšího potřebného obsahu.
● Buďte produktivnější s novým rychlým a přehledným systémem Windows 8.1.2
● Výkonné čtyřjádrové nebo dvoujádrové procesory AMD4 umožňují pracovat s více aplikacemi, aniž by došlo ke zpomalení počítače
nebo narušení vašeho rozpočtu.
● Ponořte se do ultrarealistických her díky samostatné grafické kartě AMD Radeon a 2 GB videopaměti.

Připojení bez nepříjemností

● Rozlučte se s hardwarovými klíči a získejte všechna potřebná připojení, včetně displeje VGA, konektoru HDMI, sítě Ethernet, portů
USB a volitelné integrované jednotky DVD.5
● Spojte se se spolupracovníky prostřednictvím internetu a e-mailu v kanceláři nebo pomocí volitelného připojení Wi-Fi CERTIFIED™
WLAN na oblíbených místech.6
● Sledujte disky DVD pomocí volitelné integrované optické jednotky5 – nebo zapisujte na vlastní média.
● Se službou HP ePrint můžete tisknout ze svého oblíbeného přístupového bodu nebo s připojením k internetu. Nyní můžete
tisknout bez kabelů.7
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Tabulka s technickými údaji

Společnost HP doporučuje systém Windows.

Dostupný operační systém

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (dostupný na základě nároku na downgrade ze systému Windows 8.1 Pro 64)2
Ubuntu
FreeDOS

Rodina procesorů3

Procesor AMD A8 APU; Procesor AMD A4 APU

Dostupné procesory3

Čtyřjádrový procesor AMD A8-6410 APU s grafickou kartou Radeon R5 (2 GHz, až 2,4 GHz, 2 MB mezipaměti); Čtyřjádrový procesor AMD A4-6210 APU s grafickou kartou Radeon R3
(1,8 GHz, 2 MB mezipaměti)

Čipová sada

Čipová sada integrovaná s procesorem

Maximální paměť

Max. 16 GB 1 600 MHz DDR3L SDRAM4

Paměťové sloty

2 sloty SODIMM

Interní paměť

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

Optické úložiště

DVD+/-RW SuperMulti DL6

Monitor

39,6cm (15,6") displej s rozlišením HD (1 366 x 768), podsvícením LED a antireflexní úpravou

Dostupná grafika

Integrováno: Grafická karta AMD Radeon™ R3; Grafická karta AMD Radeon™ R5
Samostatná: Grafická karta AMD Radeon™ R5 M240 (2 GB vyhrazené paměti DDR3, přepínatelné)9

Zvuk

Zvuk DTS; Dva reproduktory

Bezdrátové technologie

Síťová karta Qualcomm Atheros 802.11b/g/n (1x1) WiFi; Kombinovaná karta Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) a Bluetooth® 4.0; Kombinovaná karta Realtek 802.11b/g/n (1x1) a
Bluetooth 4.0®7

Komunikace

Realtek Ethernet (10/100/1000)

Rozšiřující sloty

1 víceformátová čtečka digitálních karet
(podpora diskových polí SD, SDHC, SDXC)

Porty a konektory

2 porty USB 3.0; 1 port USB 2.0; 1 port HDMI; 1 port VGA; 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; 1 vstup napájení (AC); 1 port RJ-45

Vstupní zařízení

Ostrůvková klávesnice v plné velikosti i s numerickou klávesnicí, odolná proti polití
Touchpad s dvoudílným tlačítkem, které plní funkce levého a pravého tlačítka myši, podpora vícedotykových gest

Web kamera

Webová kamera HD8,10

Dostupný software

Zakoupení produktu Office; HP Recovery Manager; CyberLink YouCam DE; CyberLink Power DVD (pouze u vybraných modelů); Začínáme se systémem Windows 8.1

Správa zabezpečení

Slot na bezpečnostní zámek (bezpečnostní zámek je nutné zakoupit zvlášť); Čtečka otisků prstů

Napájení

Napájecí adaptér Smart 65 W (AC); Napájecí adaptér Smart 45 W (AC)
4článková Li-ion (41 Wh)

Rozměry

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

Hmotnost

Od 2,3 kg
(Hmotnost je závislá na konfiguraci.)

Záruka

Jednoletá omezená záruka (upgrady jsou k dispozici, lze je zakoupit samostatně), jednoletá záruka na primární baterii

Specifikace

Notebook HP 355 G2

Společnost HP doporučuje systém Windows.

Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Replikátor portů HP 3001pr
USB 3.0

Poznejte řešení nezávislá na platformě pro pracoviště, která jsou využívána více uživateli pro přechod online a připojení
k jednomu externímu displeji a až třem zařízením s rozhraním USB.

Laserová třítlačítková USB
myš HP

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

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.

Pouzdro Top Load řady HP
Business

Pohodlně noste svůj notebook a každodenní příslušenství ve stylovém a odolném pouzdře Top Load řady HP Business.

Napájecí adaptér HP 65 W
Slim

Buďte produktivní s kombinovaným adaptérem HP Slim 65 W, který zajistí napájení vašeho notebooku řady HP Business
nebo zařízení Ultrabook™.

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: F3S42AA

Produktové číslo: H4B81AA

Produktové číslo: H4D73AA

Produktové číslo: H5M92AA

Produktové číslo: H6Y82AA
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Společnost HP doporučuje systém Windows.

Poznámky pod čarou se zprávami
1 Je vyžadován systém Microsoft Windows.

2 Některé funkce systémů Windows 8.1 mohou vyžadovat speciální hardware, ovladače a/nebo software, a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 8.1. Viz http://windows.microsoft.com/cs-CZ.
3 V případě pevných disků GB = 1 miliarda bytů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 30 GB místa na pevném disku je rezervováno pro software na obnovu systému.

4 Čtyřjádrový a dvoujádrový procesní výkon dostupný s technologií AMD byl vyvinut ke zlepšení výkonu tohoto systému. S ohledem na širokou řadu dostupných softwarových aplikací se výkon bude lišit.
5 Optické jednotky se prodávají samostatně nebo jako volitelné příslušenství.

6 Bezdrátový přístupový bod a požadované služby internetového připojení jsou prodávány samostatně. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená.
7 Vyžaduje internetové připojení k tiskárně HP s přístupem na web a registraci účtu HP ePrint. Podrobnosti naleznete na stránce www.hp.com/go/mobileprinting.

Technické specifikace zřeknutí
1 Některé funkce systémů Windows 8.1 mohou vyžadovat speciální hardware, ovladače a/nebo software, a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 8.1. Viz http://windows.microsoft.com/cs-CZ

2 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.
3 Tento systém vyžaduje 64bitový operační systém a 64bitové softwarové produkty, chce-li uživatel využít plného 64bitového výkonového potenciálu technologie AMD. Čtyřjádrový procesní výkon dostupný s technologií AMD byl vyvinut ke zlepšení výkonu tohoto
systému. S ohledem na širokou řadu dostupných softwarových aplikací se výkon bude lišit. Číslování od společnosti AMD není indikátorem taktu procesoru.
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. TB = 1 bilion bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 30 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. Tato jednotka nedokáže číst nebo zapisovat 2,6GB
jednostranná ani 5,2GB oboustranná média verze 1.0. Nekopírujte materiály chráněné autorskými právy.
7 Kombinované rozhraní WiFi 802.11 + Bluetooth se prodává samostatně nebo jako doplněk. Je vyžadován přístupový bod bezdrátového připojení a služby internetového připojení, které se prodávají samostatně. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových
bodů je omezená.
8 Je zapotřebí přístup k internetu.
9 Samostatná grafická paměť využívá část celkové paměti systému pro grafický výkon. Systémová paměť vyhrazená pro grafické výpočty není programům k dispozici pro jiné účely.
10 Ke sledování obrázků ve vysokém rozlišení je třeba obsah HD.

Více informací na
www.hp.eu/notebooks
Využijte finanční služby HP

Objevte možnosti měsíčních splátek a plány na obnovu technologií, se kterými budete flexibilnější při plnění vašich IT cílů. 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. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez
předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně
vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. 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. ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka vlády USA. AMD a Radeon jsou
ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
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