Taulukot

HP 355 G2 -kannettava
Todistettua toimivuutta. Luotettavuus tulee
vakio-ominaisuutena.
Olitpa toimistossa tai tien päällä, pysy
yhteydessä tuottavuutta edistävien
tekniikoiden avulla. Kestävä rakenne ja
metallinen rannetuki suojaavat
tyylikkäästi mobiilikäytön rasituksilta.

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.
● Windows 8.1
● Näytön koko: lävistäjä 39,6 cm (15,6
tuumaa)

Kestävä ratkaisu vastaa mobiilikäytön vaatimuksiin.

● HP 3D DriveGuard1 auttaa suojaamaan tärkeitä tietoja, kun olet liikkeellä.
● Näppäimistön alapinnan ohut Mylar-kalvo auttaa suojaamaan herkkää elektroniikkaa ja tärkeimpiä osia pieniltä roiskeilta.
● Lämpö nousee käytössä. Tämän vuoksi HP CoolSense -tekniikka säätää automaattisesti kannettavan lämpötilan käytön ja
olosuhteiden mukaisesti. Se pysyy viileänä. Mukava käyttökokemus.
● Käyttäjän vaihdettavissa olevan akun ansiosta tyylikkään laitteen ylläpito on helppoa.
● Jotkin asiat on sanottava kasvotusten. Teräväpiirtoverkkokameran ansiosta näytät aina hyvältä. Jopa hämärässä.

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, videoiden ja kaiken tarvitsemasi tallentamiseen.
● Saat entistä enemmän aikaiseksi uuden, nopean ja helppokäyttöisen Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän ansiosta2.
● Tehokkaat, AMD-tekniikkaan perustuvat kaksi- tai neliydinsuorittimet4 mahdollistavat työskentelyn useilla sovelluksilla ilman,
että työnteko hidastuu tai budjetti kärsii.
● 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-, Ethernet- ja USB-portit
sekä valinnainen, sisäinen DVD-asema.5
● Pidä työkaverien kanssa yhteyttä internetin ja sähköpostin välityksellä tai yhteyspisteen kautta erikseen hankittavalla Wi-Fi
CERTIFIED™ WLAN -yhteydellä.1,4
● Valinnaisen sisäisen optisen aseman5 avulla voit katsella sisältöä DVD-levyiltä tai tallentaa niille itse materiaalia.
● Tulosta suosimastasi yhteyspisteestä tai silloin, kun verkkoyhteys HP ePrint -palveluun on käytettävissä. Nyt voit tulostaa ilman
johtoja.7
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Taulukko teknisistä tiedoista

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Saatavilla oleva käyttöjärjestelmä Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (saatavilla Windows 8.1 Pro 64 - version muunto-oikeuksien kautta)2
Ubuntu
FreeDOS
Prosessorituoteperhe3

AMD A8 APU; AMD A4 APU

Saatavilla olevat suorittimet3

Neliytiminen AMD A8-6410 APU -suoritin (2 GHz, jopa 2,4 GHz, 2 Mt:n välimuisti) ja Radeon R5 -näytönohjain; Neliytiminen AMD A4-6210 APU -suoritin (1,8 GHz, 2 Mt:n välimuisti)
ja Radeon R3 -grafiikkasuoritin

Piirisarja

Suorittimeen integroitu piirisarja

Muistin enimmäismäärä

Enintään 16 Gt 1 600 MHz DDR3L SDRAM4

Muistipaikat

2 SODIMM

Sisäinen tallennustila

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

Optinen tallennus

DVD+/–RW SuperMulti DL6

Näyttö

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

Saatavilla olevat näytönohjaimet

Integroitu: AMD Radeon™ R3; AMD Radeon™ R5
Erikseen: AMD Radeo™ R5 M240 (2 Gt:n erillinen DDR3-muisti, vaihdettava)9

Ääni

DTS Sound; Stereokaiuttimet

Langattomat tekniikat

Qualcomm Atheros 802.11b/g/n (1×1) Wi-Fi; Broadcom 802.11a/b/g/n (2×2) ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä; Realtek 802.11b/g/n (1×1) ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä7

Tietoliikenne

Realtek Ethernet (10/100/1000)

Laajennuspaikat

1 digitaalinen, useita tallennusmuotoja tukeva muistikortinlukija
(SD-, SDHC- ja SDXC-tuki)

Portit ja liittimet

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

Syöttölaite

Täysikokoinen näppäimistö, erotetut näppäimet, roiskeenkestävä, numeronäppäimistö
Kosketuslevy, jossa kaksiosainen valintapainike ykkös- ja kakkospainikkeiden toiminnoille, tuki monikosketuseleille

Web-kamera

HD-webkamera8,10

Saatavilla olevat ohjelmistot

Osta Office; HP:n palautuksenhallinta; CyberLink YouCam DE; CyberLink Power DVD (tietyissä malleissa); Windows 8.1 -aloitusopas

Suojauksen hallinta

Turvalukon paikka (lukko hankittava erikseen) Sormenjälkitunnistin

Virta

65 W:n Smart-verkkolaite; 45 W:n Smart-verkkolaite
Nelikennoinen, 41 Wh:n litiumioniakku

Mitat

26,1×38,4×2,31 cm

Paino

Lähtöpaino 2,3 kg
(Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan.)

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu (päivitykset myydään erikseen), yhden vuoden takuu perusakulle
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HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP 3001pr USB 3.0
-porttitoistin

Tutustu käyttöympäristöstä riippumattomaan hot desking -ratkaisuun, jolla voit käyttää verkkoa ja jonka voi
yhdistää ulkoiseen näyttöön ja jopa kuuteen USB-yhteyttä käyttävään laitteeseen.

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 ohut 65W:n verkkolaite

Työskentelet tehokkaasti, kun käytössäsi on HP:n ohut 65 W:n yhdistelmäsovitin, joka syöttää virran HP:n
yrityskannettavaan tai Ultrabookiin™.

Tuotenumero: F3S42AA

Tuotenumero: H4B81AA

Tuotenumero: H4D73AA

Tuotenumero: H5M92AA

Tuotenumero: H6Y82AA

3 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Kolmen vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi paikan päällä
seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: UK703E
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HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Viestin alaviitteet
1 Edellyttää Microsoft Windowsia.

2 Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows 8.1 -versioissa. Järjestelmät saattavat edellyttää päivitettyjä ja/tai erikseen ostettavia laitteita, ohjaimia ja/tai ohjelmia, jotta Windows 8.1 -ominaisuuksia voidaan 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 AMD-tekniikkaan perustuva kaksi- ja neliydinprosessointi on suunniteltu parantamaan järjestelmän suorituskykyä. Suorituskyky vaihtelee käytettävien ohjelmistosovellusten mukaan.
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.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1 Kaikki toiminnot eivät ole saatavilla kaikissa Windows 8.1 -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, ohjaimet ja/tai ohjelmisto, jotta kaikkia Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin

hyödyntää. Katso http://windows.microsoft.com/fi-FI/
2 Järjestelmään on asennettu valmiiksi Windows 7 Professional -ohjelmisto, ja järjestelmän mukana toimitetaan myös Windows 8.1 Pro -ohjelmiston lisenssi 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 Tämä järjestelmä edellyttää 64-bittistä käyttöjärjestelmää ja 64-bittisiä ohjelmistotuotteita, jotta AMD-tekniikan 64-bittisiä käsittelyominaisuuksia voidaan hyödyntää. AMD-tekniikkaan perustuva neliydinprosessointi on suunniteltu parantamaan järjestelmän
suorituskykyä. Suorituskyky vaihtelee käytettävien ohjelmistosovellusten mukaan. AMD:n numeroinnista ei voi päätellä kellonopeutta.
4 Muistin enimmäiskapasiteetti perustuu oletukseen, että käytössä on 64-bittinen Windows-käyttöjärjestelmä tai Linux. Windows-käyttöjärjestelmän 32-bittisissä versioissa yli 3 Gt:n muisti ei järjestelmän resurssivaatimusten vuoksi ole välttämättä kokonaan
käytettävissä.
5 Kiintolevyasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Tt = biljoona 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. Tällä asemalla kirjoitetut kaksikerroksiset levyt eivät välttämättä ole yhteensopivia kaikkien markkinoilla olevien yksikerroksisten DVD-asemien ja -soittimien kanssa. Huomaa, että
tämän aseman avulla ei voi kirjoittaa tai lukea 2,6 Gt:n yksipuolisia tai 5,2 Gt:n kaksipuolisia (version 1.0) levyjä. Älä kopioi tekijänoikeudella suojattuja materiaaleja.
7 Wi-Fi/802.11 ja Bluetooth -yhdistelmät myydään erikseen tai lisäominaisuuksina. Tarvittava langaton tukiasema ja internet-palvelu on hankittava erikseen. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua.
8 Edellyttää internet-yhteyttä.
9 Erillinen Intel-teräväpiirtonäytönohjain käyttää osaa järjestelmämuistista näyttömuistina. Näyttöä varten varattu järjestelmämuisti ei ole muiden ohjelmien käytettävissä muihin tarkoituksiin.
10 Teräväpiirtokuvien katselemiseen vaaditaan teräväpiirtosisältöä (HD).

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/notebooks
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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