Φύλλο δεδομένων

Φορητός υπολογιστής HP 355 G2

Στο γραφείο ή στο δρόμο,
συνδεθείτε με βασικές τεχνολογίες
που διατηρούν την
παραγωγικότητά σας. Η ανθεκτική
κατασκευή με μεταλλικό στήριγμα
παλάμης προστατεύει τον
υπολογιστή σας από τις δύσκολες
συνθήκες της φορητής χρήσης
προσδίδοντάς του παράλληλα
κομψό στυλ.

Η HP συνιστά Windows.
Windows 8.1
Μέγεθος οθόνης: 39,6 cm (15,6")

Ανθεκτική σχεδίαση που καλύπτει τις απαιτήσεις της φορητής χρήσης.
Το HP 3D DriveGuard1 προστατεύει τα σημαντικά δεδομένα σας ενώ μετακινήστε.
Προστατεύστε τα ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα από μικρές ποσότητες υγρών, χάρη στη λεπτή επίστρωση
Mylar που υπάρχει κάτω από το πληκτρολόγιο.
Μερικές φορές η θερμοκρασία ανεβαίνει. Γι' αυτό υπάρχει η τεχνολογία HP CoolSense που προσαρμόζει αυτόματα
τη θερμοκρασία του φορητού σας υπολογιστή ανάλογα με τη χρήση και τις συνθήκες. Ο υπολογιστής διατηρεί τη
σωστή θερμοκρασία. Κι εσείς παραμένετε άνετοι.
Χάρη στη δυνατότητα αντικατάστασης της μπαταρίας από το χρήστη, απολαμβάνετε πρακτικότητα, στυλ και
εύκολη συντήρηση.
Ορισμένες φορές, η διαπροσωπική επικοινωνία είναι απαραίτητη. Χάρη στην κάμερα web HD, απολαμβάνετε
πάντα τέλεια εικόνα. Ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
Ισχύς για επαγγελματική χρήση
Αποκτήστε τα εργαλεία που χρειάζεστε για να έχετε τον έλεγχο στην εργασία σας. Με κορυφαίους επεξεργαστές
και τεχνολογία Windows 8.12, είστε έτοιμοι για δουλειά.
Επιλέξτε μονάδα σκληρού δίσκου χωρητικότητας έως και 1 TB3 για την αποθήκευση εγγράφων, εικόνων, βίντεο
και όλων όσων χρειάζεστε.
Κάντε περισσότερα με τα νέα, γρήγορα και ευέλικτα Windows 8.1.2
Οι ισχυροί επεξεργαστές AMD τεσσάρων ή δύο πυρήνων4 επιτρέπουν την εργασία με πολλές εφαρμογές, χωρίς
καθυστερήσεις και χωρίς επιπλέον έξοδα.
Βυθιστείτε σε μια εκπληκτική οπτική εμπειρία με τα ξεχωριστά γραφικά AMD Radeon και τη μνήμη βίντεο 2 GB.
Συνδεθείτε χωρίς προβλήματα.
Ξεφορτωθείτε τα dongle. Έχετε όλες τις συνδέσεις που χρειάζεστε, όπως οθόνη VGA, HDMI, Ethernet, θύρες USB
και προαιρετικά ενσωματωμένη μονάδα DVD.5
Επικοινωνήστε με συναδέλφους μέσω Internet και email από το γραφείο ή δημόσια σημεία ασύρματης
πρόσβασης με το Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN.6
Παρακολουθήστε DVD με την προαιρετικά ενσωματωμένη μονάδα οπτικού δίσκου5—ή εγγράψτε τα δικά σας
μέσα.
Εκτυπώστε από τα αγαπημένα hotspot ή όταν έχετε πρόσβαση στο Internet με το HP ePrint. Τώρα μπορείτε να
εκτυπώνετε χωρίς καλώδια.7
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Η HP συνιστά Windows.

Λειτουργικό σύστημα

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 8.1 Pro 64)2
FreeDOS

Οικογένεια επεξεργαστή

Επεξεργαστής AMD τεσσάρων πυρήνων3

Επεξεργαστής

AMD A4-6400 APU τετραπλού πυρήνα με γραφικά Radeon R4 (2,4 GHz, μνήμη cache 2 MB), AMD A4-6300 APU τετραπλού πυρήνα με γραφικά Radeon
R3 (1,8 GHz, μνήμη cache 2 MB)3

Chipset

Το chipset είναι ενσωματωμένο στον επεξεργαστή

Μνήµη

Έως 8 GB 1600 MHz SDRAM DDR3L4
Υποδοχές μνήμης: 2 SODIMM

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

έως 500 GB SATA (7200 rpm)5
500 GB έως 1 TB SATA (5400 rpm)5

Upgrade Bay

DVD+/-RW SuperMulti DL

Οθόνη

Επίπεδη αντιθαμβωτική οθόνη HD 39,6 cm (15,6") με οπισθοφωτισμό LED (1366 x 768)

Γραφικά

AMD Radeon R4, AMD Radeon R3

Ήχος/εικόνα

DTS Sound, δύο ηχεία

Υποστήριξη ασύρματης
επικοινωνίας

Qualcomm Atheros 802.11b/g/n (1x1) WiFi, σύνθετος προσαρμογέας Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) και Bluetooth® 4.0, σύνθετος προσαρμογέας
Realtek 802.11b/g/n (1x1) και Bluetooth® 4.07

Επικοινωνίες

Realtek Ethernet (10/100/1000)

Υποδοχές επέκτασης

1 συσκευής ανάγνωσης ψηφιακών καρτών

Θύρες και υποδοχές

2 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 HDMI, 1 VGA, 1 σύνθετη ακουστικών/μικροφώνου, 1 τροφοδοσίας AC, 1 RJ-45

Συσκευή εισόδου

Αδιάβροχο πληκτρολόγιο island πλήρους μεγέθους με αριθμητικό πληκτρολόγιο
Touchpad με διπλό κουμπί επιλογής και λειτουργίες αριστερού και δεξιού κλικ, υποστήριξη πολλαπλής αφής
Κάμερα web HD8,10

Λογισμικό

Office με επιλογή αγοράς, HP Recovery Manager, CyberLink YouCam DE, CyberLink Power DVD (σε επιλεγμένα μοντέλα), Έναρξη χρήσης των Windows 8.1

Ασφάλεια

Υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας (η κλειδαριά παρέχεται ξεχωριστά), συσκευή ανάγνωσης αποτυπωμάτων

Διαστάσεις

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

Βάρος

Ξεκινά από 2,3 kg

Ισχύς

Τροφοδοτικό Smart AC 65 W, τροφοδοτικό Smart AC 45 W

Τύπος μπαταρίας

Λιθίου 4 στοιχείων 41 WHr

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους (διατίθενται ξεχωριστά αναβαθμίσεις), εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Πολλαπλασιαστής θυρών
USB 3.0 HP 3001pr

Ανακαλύψτε την ιδανική λύση hot-desking για πρόσβαση στο Internet και σύνδεση σε εξωτερική οθόνη και σε έως
τρεις συνδεδεμένες συσκευές USB, ανεξαρτήτως πλατφόρμας.

Αριθμός προϊόντος: F3S42AA

Ποντίκι laser USB 3
κουμπιών HP

Το εξαιρετικά κομψό και ανθεκτικό ποντίκι laser USB 3 κουμπιών της HP έχει σχεδιαστεί για καθημερινή απόδοση και
για να συμπληρώνει τον επαγγελματικό φορητό υπολογιστή σας HP.

Κλειδαριά καλωδίου με
κλειδί HP UltraSlim

Ασφαλίστε το HP Ultrabook™ ή το φορητό σας υπολογιστή γρήγορα και εύκολα με την κλειδαριά καλωδίου με κλειδί
HP UltraSlim.

Τσάντα HP Business Top
Load

Μεταφέρετε άνετα το φορητό υπολογιστή και τα καθημερινά αξεσουάρ σας στην κομψή και ανθεκτική τσάντα HP
Business Top Load.

Τροφοδοτικό HP Slim 65W

Ενισχύστε την παραγωγικότητα με το τροφοδοτικό ΗΡ Slim 65W Combo που τροφοδοτεί επαγγελματικό φορητό
υπολογιστή ή Ultrabook™ της ΗΡ.

Αριθμός προϊόντος: H4B81AA

Αριθμός προϊόντος: H4D73AA

Αριθμός προϊόντος: H5M92AA

Αριθμός προϊόντος: H6Y82AA

Τρία έτη, επιτόπου την
επόμενη εργάσιμη ημέρα

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Λάβετε υπηρεσία επιτόπου επισκευής του υπολογιστή σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό
της HP για 3 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως.
Αριθμός προϊόντος: UK703E
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Υποσημειώσεις
Απαιτούνται Microsoft Windows.; 2 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8.1. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8.1, τα συστήματα μπορεί να
απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, οδηγούς και/ή λογισμικό. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/.; 3 Για σκληρούς δίσκους, GB = 1 δισεκατομμύριο byte. Η
πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως και 30 GB από τη χωρητικότητα του σκληρού δίσκου δεσμεύονται για χρήση από λογισμικό επαναφοράς του λειτουργικού συστήματος.; 4 Η
επεξεργαστική ισχύς τεσσάρων και δύο πυρήνων της τεχνολογίας AMD έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση αυτού του συστήματος. Δεδομένης της μεγάλης ποικιλίας των διαθέσιμων εφαρμογών
λογισμικού, η απόδοση μπορεί να διαφέρει.; 5 Οι μονάδες οπτικού δίσκου πωλούνται ξεχωριστά ή ως πρόσθετη επιλογή.; 6 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet που διατίθενται ξεχωριστά.
Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης (Wireless access points) είναι περιορισμένη.; 7Απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή HP με δυνατότητα σύνδεσης στο web και δημιουργία
λογαριασμού HP ePrint. Για λεπτομέρειες, δείτε www.hp.com/go/printpermanence
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Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8.1. Τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης ή/και λογισμικό για
την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows 8.1. Για λεπτομέρειες: http://www.microsoft.com.; 2 Σε αυτό το σύστημα υπάρχει προεγκατεστημένο το λογισμικό Windows 7 Professional και παρέχονται
επίσης άδεια και μέσα για το λογισμικό Windows 8.1 Pro. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο μία έκδοση του λογισμικού Windows τη φορά. Η αλλαγή μεταξύ εκδόσεων απαιτεί την απεγκατάσταση της μίας έκδοσης
για την εγκατάσταση της άλλης. Πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων (αρχεία, φωτογραφίες, κ.λπ.) προτού απεγκαταστήσετε και εγκαταστήσετε τα λειτουργικά συστήματα, για την
αποφυγή απώλειας των δεδομένων σας.; 3 Αυτό το σύστημα απαιτεί λειτουργικό σύστημα 64 bit και προϊόντα λογισμικού 64 bit, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες επεξεργασίας 64 bit της τεχνολογίας
AMD. Η επεξεργαστική ισχύς τεσσάρων πυρήνων της τεχνολογίας AMD έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση αυτού του συστήματος. Δεδομένης της μεγάλης ποικιλίας των διαθέσιμων εφαρμογών λογισμικού,
η απόδοση μπορεί να διαφέρει. Το σύστημα αρίθμησης της AMD δεν μετράει την ταχύτητα του ρολογιού.; 4 Οι μέγιστες χωρητικότητες μνήμης αναφέρονται σε λειτουργικά συστήματα Windows 64 bit ή Linux. Στα
λειτουργικά συστήματα Windows 32 bit, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη όλη η μνήμη άνω των 3 GB, λόγω των απαιτήσεων του συστήματος σε πόρους.; 5 Για σκληρούς δίσκους, GB = 1 δις byte. TB = 1 τρις byte. Η
πραγματική χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 30 GB (στα Windows 8.1) του δίσκου του συστήματος είναι δεσμευμένα για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.; 6 Οι δίσκοι διπλής επίστρωσης αποθηκεύουν
περισσότερα δεδομένα από τους δίσκους μονής επίστρωσης. Ωστόσο, οι δίσκοι διπλής επίστρωσης που εγγράφονται με αυτή τη μονάδα μπορεί να μην είναι συμβατοί με πολλές μονάδες και συσκευές αναπαραγωγής
DVD μονής επίστρωσης. Η μονάδα αυτή δεν πραγματοποιεί ανάγνωση ή εγγραφή μέσων 2,6 GB μονής όψης/5,2 GB διπλής όψης έκδοσης 1.0. Μην αντιγράφετε περιεχόμενο με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.;
7 Οι σύνθετοι προσαρμογείς WiFi και 802.11 + Bluetooth πωλούνται ξεχωριστά ή ως προαιρετική επιλογή. Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet που διατίθενται ξεχωριστά. Η διαθεσιμότητα
των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.; 8 Απαιτείται πρόσβαση στο Internet.; 9 Η αποκλειστική μνήμη γραφικών χρησιμοποιεί μέρος της μνήμης του συστήματος για την απόδοση βίντεο. Η
μνήμη συστήματος που προορίζεται αποκλειστικά για την απόδοση της εικόνας δεν είναι διαθέσιμη για χρήση από άλλα προγράμματα.; 10 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
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Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/notebooks
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Με τις Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP (HP Financial Services) μπορείτε να προχωρήσετε στην υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, προσδίδοντας στην επιχείρησή σας προστιθέμενη
αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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