Záznamový list

Notebook HP 355 G2
Osvedčený na splnenie úloh. Dôvera sa stáva štandardom.
V kancelárii alebo v teréne – zostaňte
v spojení s dôležitými technológiami,
vďaka ktorým ste produktívni. Odolná
konštrukcia s celokovovou plochou na
položenie zápästí chráni váš počítač
pred nástrahami mobilného
používania a zároveň zachováva jeho
štýlový vzhľad.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.
● Windows 8.1
● Veľkosť obrazovky: uhlopriečka 39,6 cm
(15,6")

Odolné prevedenie, ktoré udrží krok s požiadavkami mobilného používania.

● Nástroj HP 3D DriveGuard1 pomáha chrániť kritické informácie, keď ste v pohybe.
● Táto tenká vrstva fólie Mylar pod klávesnicou chráni citlivú elektroniku a kľúčové komponenty pred menším poliatím.
● Horí vám práca pod rukami? Žiadny problém. Technológia HP CoolSense automaticky upravuje teplotu notebooku podľa
používania a podmienok. Zostáva chladný. A vám je príjemnejšie.
● Vďaka možnosti výmeny batérie používateľom si môžete užívať pohodlie, štýl a jednoduchú údržbu.
● Niekedy zaberie len osobný rozhovor. Webová kamera s rozlíšením HD vás zobrazí vždy v tom najlepšom svetle. Dokonca aj pri
slabom osvetlení.

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 1 TB3 na ukladanie dokumentov, obrázkov, videí a ďalšieho potrebného obsahu.
● Stihnite viac s novým, rýchlym a plynulým systémom Windows 8.1.2
● Výkonné štvorjadrové alebo dvojjadrové procesory AMD4 umožňujú pracovať s viacerými aplikáciami bez spomalenia alebo
ohrozenia vášho rozpočtu.
● Ponorte sa do úžasných vizualizácií vďaka diskrétnej grafickej karte AMD Radeon a 2 GB videopamäte.

Pripojenie bez problémov.

● Už nepotrebujete žiadne hardvérové kľúče. K dispozícii máte všetky potrebné pripojenia, vrátane portov VGA, HDMI, Ethernet,
USB a voliteľnej vstavanej jednotky DVD.5
● Udržujte spojenie s kolegami cez internet a e-mail v kancelárii a pripájajte sa k obľúbeným hotspotom prostredníctvom
voliteľného pripojenia k sieti WLAN s certifikátom Wi-Fi CERTIFIED™.6
● Sledujte disky DVD pomocou voliteľnej vstavanej optickej jednotky5 – alebo zapisujte vlastné médiá.
● Tlačte z vášho obľúbeného hotspotu alebo ak máte prístup na internet, tak pomocou konta HP ePrint. Teraz môžete tlačiť aj bez
káblov.7
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Tabuľka s technickými údajmi

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Dostupný 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
Ubuntu
FreeDOS

Skupina procesora3

AMD A8 APU; Procesor AMD A4 APU

Dostupné procesory3

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

Čipová sada

Čipset je integrovaný s procesorom

Maximálna kapacita pamäte

Maximálne 16 GB 1 600 MHz DDR3L SDRAM4

Pamäťové sloty

2 SODIMM

Vnútorná pamäť

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

Optické úložisko

DVD+/-RW SuperMulti DL6

Obrazovka

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

Dostupná grafická karta

Integrovaný: Grafická karta AMD Radeon™ R3; Grafická karta AMD Radeon™ R5
Diskrétne: AMD Radeon™ R5 M240 (vyhradená pamäť 2 GB DDR3 s možnosťou prepnutia)9

Zvuk

zvukový systém DTS; duálne reproduktory

Bezdrôtové technológie

Qualcomm Atheros 802.11b/g/n (1x1) WiFi; kombinovaný port Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) a Bluetooth® 4.0; kombinovaný port Realtek 802.11b/g/n (1x1) a Bluetooth® 4.07

Možnosti komunikácie

Realtek Ethernet (10/100/1000)

Rozširujúce sloty

1x multiformátová čítačka digitálnych médií
(podporuje pamäťové karty SD, SDHC, SDXC)

Porty a konektory

2 porty USB 3.0; 1 port USB 2.0; 1 port HDMI; 1 port VGA; 1 kombinovaný port na slúchadlá/mikrofón; 1 konektor napájania; 1 port RJ-45

Vstupná jednotka

plnohodnotná ostrovčeková vodeodolná klávesnica s numerickou klávesnicou
Dotyková plôška s 2 tlačidlami výberu s funkciou kliknutia ľavého a pravého tlačidla myši, s podporou viacdotykových gest

Webová kamera

Webkamera HD8,10

Dostupný softvér

Kúpa balíka Office; Správca obnovy HP; CyberLink YouCam DE; Prehrávač Cyberlink Power DVD (k dispozícii pre vybrané modely); Začíname s Windows 8.1

Správa zabezpečenia

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

Zdroj

sieťový adaptér Smart 65 W; sieťový adaptér Smart 45 W
4-článková, 41 Wh, Li-ion

Rozmery

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

Hmotnosť

Už od hmotnosti 2,3 kg
(Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie.)

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)
Opakovač portov HP 3001pr
USB 3.0

Zoznámte sa so svojím horúcim stolovým riešením nezávislým od platformy pre nabíjanie vášho notebooku na cestách,
ktoré vás pripojí online a okamžite k jednému externému displeju a až k trom zariadeniam pripojeným cez USB.

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.

Adaptér HP Slim 65 W

Buďte produktívny s kombinovaným adaptérom HP Slim 65 W, ktorý je schopný napájať notebook alebo Ultrabook™ radu
HP Business.

Číslo produktu: F3S42AA

Číslo produktu: H4B81AA

Číslo produktu: H4D73AA

Číslo produktu: H5M92AA

Číslo produktu: H6Y82AA

3-ročná záruka, nasledujúci
pracovný deň

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

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
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Poznámky v krátkych správach
1 Vyžaduje sa operačný systém Windows.

2 Niektoré funkcie nie sú vo všetkých 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 Štvorjadrové a dvojjadrové spracúvanie s technológiou AMD je navrhnuté na zvýšenie výkonu tohto systému. Vzhľadom na široký rozsah dostupných softvérových aplikácií sa výkon bude líšiť.
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.

Technické špecifikácie zrieknutie
1 Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 8.1. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 8.1 môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače a/alebo softvér. Pozrite

http://windows.microsoft.com/sk-SK/.
2 Tento systém má predinštalovaný softvér Windows 7 Professional a dodáva sa tiež s licenciou a médiami na softvér Windows 8.1 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 Na využitie možností 64-bitového spracúvania technológie AMD tento systém vyžaduje 64-bitový operačný systém a 64-bitové softvérové produkty. Štvorjadrové spracúvanie s technológiou AMD je navrhnuté na zvýšenie výkonu tohto systému. Vzhľadom na
široký rozsah dostupných softvérových aplikácií sa výkon bude líšiť. Číselné označenie spoločnosti AMD neoznačuje taktovaciu frekvenciu.
4 Maximálne kapacity pamäte predpokladajú 64-bitový operačný systém Windows alebo Linux. V 32-bitových operačných systémoch Windows môže byť dostupná pamäť obmedzená na 3 GB z dôvodu požiadaviek systémových prostriedkov.
5 Pri pevných diskoch sa počíta: 1 GB = 1 miliarda bajtov. 1 TB = 1 bilión 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. Táto jednotka
nedokáže čítať ani zapisovať na jednostranné médiá s kapacitou 2,6 GB/obojstranné médiá s kapacitou 5,2 GB verzie 1.0. Nekopírujte materiály chránené autorskými právami.
7 Kombinované porty WiFi and 802.11 + Bluetooth sa predávajú samostatne alebo ako prídavné funkcie. Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a internetové služby (predávajú sa samostatne). Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je
obmedzená.
8 Vyžaduje sa prístup na internet.
9 Pamäť diskrétnej grafickej karty využíva časť celkovej systémovej pamäte na zobrazenie videa. Systémová pamäť určená na zobrazenie videa nie je k dispozícii pre iné programy.
10 Na zobrazenie obrázkov HD je potrebný obsah HD.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/notebooks
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. 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. © 2015 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 ochranná známka svojho
vlastníka a spoločnosť Hewlett-Packard ju používa na základe licencie. ENERGY STAR je registrovaná známka, ktorá patrí vláde Spojených štátov. AMD a Radeon sú
ochranné známky spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.
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