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HP 355 G2 Dizüstü Bilgisayar

Ofiste veya yoldayken çalışmaya
devam etmenizi sağlayan
teknolojilerden ayrı kalmayın.
Tamamen metal avuç içi desteği ve
sağlam tasarım, bilgisayarınızı
mobil kullanımın getirdiği
zorluklardan korurken şık
görünmesini de sağlar.

HP, Windows ürününü önerir.
Windows 8.1
Ekran boyutu: 39,6 cm (15,6 inç)
diyagonal

Mobil kullanıma uygun dayanıklı tasarım.
HP 3D DriveGuard1, önemli bilgilerinizin hareket halindeyken korunmasına yardımcı olur.
Klavyenin altındaki ince Mylar film katmanı sayesinde, hassas elektronik parçaların ve tuş bileşenlerinin küçük çaplı
sıvı dökülmelerinden korunmasını sağlayın.
Dünya ısınıyor. İşte bu nedenle HP CoolSense teknolojisi dizüstü bilgisayarınızın sıcaklığını kullanıma ve şartlara göre
otomatik olarak ayarlar. Bilgisayarınız ısınmaz. Rahatınız bozulmaz.
Değiştirilebilir pil sayesinde, kolay bakım yapın, rahat ve şık olun.
Öyle anlar olur ki yüz yüze görüşme yapmanız şart olur. HD Web Kamerası sayesinde her zaman harika
görünürsünüz. Az ışıklı ortamlarda bile.
İş amaçlı kullanım için güçlendirilmiştir.
İş ortamında kontrolü elde tutmak için ihtiyacınız olan araçlara sahip olun. En iyi işlemciler ve Windows 8.12 ile
çalışmaya hazırsınız.
Belge, görüntü, video ve daha fazlasını saklamak için 1 TB'a3 kadar sabit sürücü.
Yeni, hızlı ve akıcı Windows 8.1 ile daha fazlasını yapın.2
Güçlü Dört veya Çift Çekirdekli AMD işlemciler4, çalışma hızınızı azaltmadan ve bütçenizi zorlamadan birden fazla
uygulamayla çalışmanızı sağlar.
AMD Radeon bağımsız grafik kartı ve 2 GB video belleği ile çarpıcı görsellerin keyfini yaşayın.
Sorun yaşamadan bağlanın.
Donanım kilitlerine veda edin! VGA ekran, HDMI, Ethernet, USB bağlantı noktaları ve isteğe bağlı yerleşik DVD
sürücüsü dahil ihtiyaç duyabileceğiniz tüm bağlantılara sahip olun.5
İsteğe bağlı Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN sayesinde, ofisinizden veya beğendiğiniz etkin noktalardan İnternet ve e-posta
aracılığıyla iş arkadaşlarınızla bağlantı kurun.6
İsteğe bağlı tümleşik optik sürücü5 ile DVD izleyin ve kendi ortam dosyalarınızı yazın.
Favori erişim noktanızdan veya İnternet erişiminiz olduğunda HP ePrint ile baskı alın. Artık kablo olmadan baskı
alabilirsiniz.7
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İşletim Sistemi

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (Windows 8,1 Pro 64 sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)2
FreeDOS

İşlemci ailesi

AMD Dört Çekirdekli işlemci3

Işlemci

AMD Dört Çekirdekli A4-6400 APU, Radeon R4 Grafik Kartı ile (2,4 GHz, 2 MB önbellek) AMD Dört Çekirdekli A4-6300 APU, Radeon R3 Grafik Kartı ile (1,8
GHz, 2 MB önbellek)3

Yonga kümesi

Yonga seti işlemciyle tümleşiktir

Bellek

En fazla 8 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM4
Bellek yuvaları: 2 SODIMM

Dahili Depolama

en fazla 500 GB SATA (7200 dev./dk.)5
500 GB en fazla 1 TB SATA (5400 rpm)5

Yükseltme Yuvası

DVD+/–RW SuperMulti DL

Ekran

39,6 cm (15,6 inç) diyagonal LED arkadan aydınlatmalı HD yansımasız düz ekran (1366 x 768)

Grafik

AMD Radeon R4; AMD Radeon R3

Ses/Görüntü

DTS Ses; Çift hoparlör

Kablosuz Desteği

Qualcomm Atheros 802.11b/g/n (1x1) WiFi; Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) ve Bluetooth® 4.0 Birleşik; Realtek 802.11b/g/n (1x1) ve Bluetooth® 4.0
Birleşik7

İletişim

Realtek Ethernet (10/100/1000)

Genişletme Yuvaları

1 dijital ortam kartı okuyucusu

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

2 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 VGA; 1 birleşik kulaklık/mikrofon; 1 AC güç kaynağı; 1 RJ-45

Giriş Cihazı

Tam boyutlu, sıvıya dayanıklı ada tarzı klavye, sayısal tuş takımı ile
Sol ve sağ tıklama işlevli 2 seçme düğmesi olan dokunmatik yüzey, çoklu dokunma hareketlerini desteklemektedir
HD web kamerası8,10

Yazılım

Office Satın Alın; HP Kurtarma Yöneticisi; CyberLink YouCam DE; CyberLink Power DVD (belirli modellerde bulunur); Windows 8.1 Kullanmaya Başlarken

Güvenlik

Güvenlik Kilidi yuvası (kilit ayrı olarak satın alınmalıdır) Parmak İzi okuyucusu

Boyutlar

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

Ağırlık

2,3 kg ağırlıktan başlar

Güç

65 W Akıllı AC adaptörü; 45 W Akıllı AC adaptörü

Pil Tipi

4 hücreli, 41 WHr Lityum-iyon

Garanti

1 yıllık sınırlı garanti (yükseltme seçenekleri mevcuttur, ayrıca satılır), birincil pil için 1 yıllık garanti
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP 3001pr USB 3.0 Bağlantı
Noktası Çoğaltıcısı

Çevrimiçi olmak ve tek bir harici ekran ile üç USB bağlantılı aygıta bağlanmak için, kullanıma hazır, platformdan bağımsız
ve sık yer değiştirmeye uygun çözümle tanışın.

HP 3 Düğmeli USB Lazer Fare

Son derece etkileyici bir şıklığa sahip, sağlam HP 3 Düğmeli USB Lazer Fare, günlük performans ve HP İş Amaçlı
Bilgisayarınızı tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Ürün numarası: F3S42AA

Ürün numarası: H4B81AA

HP Ultraslim Anahtarlı Kablo
Kilidi

HP Ultraslim Anahtarlı Kablo Kilidi ile HP Ultrabook™ veya dizüstü bilgisayarınızı hızlı ve kolay bir şekilde koruma altına
alın.

HP Business Üstten
Yüklemeli Çanta

Şık ve sağlam HP Business Üstten Yüklemeli Çanta ile dizüstü bilgisayarınızı ve günlük aksesuarlarınızı taşıyın.

HP 65 W İnce AC Adaptörü

HP İş Dizüstü Bilgisayarı veya Ultrabook™'unuza güç sağlayabilecek HP İnce 65W Birleşik Adaptörü ile üretkenliğinizi
koruyun.

Ürün numarası: H4D73AA

Ürün numarası: H5M92AA

Ürün numarası: H6Y82AA

3 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

Sorun uzaktan çözülemezse, 3 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım hizmeti alın
Ürün numarası: UK703E
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Dipnotlar
Microsoft Windows gereklidir.; 2 Bazı özellikler tüm Windows 8.1 sürümlerinde mevcut değildir. Sistemler, Windows 8.1 tarafından sunulan işlevlerden tam olarak yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrı olarak satın
alınan donanım, sürücü ve/veya yazılım gerektirebilir. Bkz. http://www.microsoft.com.; 3 Sabit disk sürücüleri için, GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha düşüktür. Sabit disk sürücüsünün en fazla 30
GB'lık bölümü sistem kurtarma yazılımına ayrılır.; 4 Bu sistemin performansını yükseltmek için AMD teknolojili çift ve dört çekirdekli işlemcilerden yararlanılmıştır. Mevcut yazılım uygulamalarının çeşitliliğinden dolayı
performans farkları görülebilir.; 5 Optik Sürücüler ayrı olarak satılır ve isteğe bağlıdır.; 6 Kablosuz erişim noktası ve İnternet hizmeti gereklidir ve ayrı olarak satılır. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.; 7 HP
web etkin yazıcıya İnternet bağlantısı ve HP ePrint hesap kaydı gerektirir. Tüm ayrıntılar için bkz. www.hp.com/go/mobileprinting.
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Teknik özellikler yasal uyarılar
Bazı özellikler tüm Windows 8.1 sürümlerinde mevcut değildir. Sistemler, Windows 8.1 tarafından sunulan işlevlerden tam olarak yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrı olarak satın alınan donanım, sürücü ve/veya
yazılım gerektirebilir. Ayrıntılar için bkz. http://www.microsoft.com.; 2 Windows 7 Professional yazılımı sisteme önceden yüklenmiştir, ayrıca sistem Windows 8.1 Pro yazılımı için gerekli lisans ve ortamları içermektedir.
Windows yazılımının aynı anda yalnızca bir sürümünü kullanabilirsiniz. Sürümler arası geçiş yapmak için bir sürümü kaldırıp diğerini yüklemeniz gerekir. Verilerinizi kaybetmemek için işletim sistemlerini kaldırma ve
yükleme işlemlerinden önce tüm verilerinizi (dosyalar, fotoğraflar, vb.) yedeklemeniz gerekir.; 3 Bu sistem, AMD teknolojisinin 64 bit işlem özelliğinden yararlanmak için 64 bit işletim sistemi ve 64 bit yazılım ürünleri
gerektirir. AMD teknolojisine dayanan dört çekirdekli işlemci, sistem performansını arttırır. Mevcut yazılım uygulamalarının çeşitliliğinden dolayı performans farkları görülebilir. AMD'nin kullandığı numaralandırma yöntemi,
saat hızlarına denk düşmemektedir.; 4 Maksimum bellek kapasiteleri, Windows 64 bit işletim sistemleri veya Linux varsayılarak hesaplanmıştır. Windows 32 bit işletim sistemlerinde, 3 GB'nin üstündeki bellek miktarı
sistem kaynak gereksinimleri nedeniyle tamamen kullanılamayabilir.; 5 Sabit sürücüler için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha düşüktür. Sistem kurtarma yazılımı için 30 GB'ye
kadar (Windows 8.1 için) sistem diski ayrılmıştır.; 6 Çift katmanlı diskler, tek katmanlı disklerden daha fazla veri depolar. Ancak, bu sürücü ile yazılan çift katmanlı diskler var olan birçok tek katmanlı DVD sürücüsü ve
yürütücüsü ile uyumlu olmayabilir. Bu sürücünün tek taraflı 2,6 GB/çift taraflı 5,2 GB, sürüm 1.0 ortamlardan okuyamadığını ve bu ortamlara yazamadığını unutmayın. Telif hakkı korumalı materyalleri kopyalamayın.; 7
WiFi ve 802.11 + Bluetooth birleşimleri ayrı ya da eklenti özellikler olarak satılır. Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gereklidir ve ayrı olarak satılır. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.; 8 Internet
erişimi gereklidir.; 9 Paylaşılan grafik belleği, sistem belleğinin bir kısmını video performansı için kullanır. Video performansına atanan sistem belleği, diğer programlar tarafından başka amaçlarla kullanılamaz.; 10 HD
görüntüleri görebilmek için HD içeriği gerekir.
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Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/notebooks
HP Mali Hizmetleri'nden Yararlanın

HP Mali Hizmetleri'nden yararlanarak kurumsal değeri artırmak ve rekabet üstünlüğü elde etmek için bir temel oluşturan yenilikçi teknolojileri hayata geçirin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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