Taulukot

HP 250 G3 -kannettava
Sopii liikkuville
Edullisella HP 250 G3 -kannettavalla
pysyt aina yhteydessä. HP 250
-kannettavassa on valmiina kaikki
tarvittava liiketoimien hoitamiseen
aina Intel-tekniikasta keskeisimpiin
multimediatyökaluihin ja Windows 8.1
-käyttöjärjestelmään . Kestävä kotelo
suojaa kannettavaa työpäivän
koettelemuksilta.
1

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

Suunniteltu mobiilikäyttöön.

● Voit luottaa siihen, että HP 250 suoriutuu tehtävistä myös tien päällä. Kestävä kotelo suojaa kannettavan, jotta se näyttäisi aina
yhtä ammattimaiselta kuin sinäkin.
● HP 250 kulkee mukanasi kokouksesta toiseen. Nauti upeista näkymistä lävistäjältään 39,6 cm:n (15,6 tuuman)
teräväpiirtonäytöllä2 kannettavuudesta tinkimättä. Häikäisysuojatulta näytöltä on helppo lukea tekstiä lähes millaisessa
valaistuksessa tahansa.

Tehoa liiketoimintaan.

● Vastaa projektien haasteisiin luottavaisin mielin kannettavalla, jossa on kaksiytimiset neljännen sukupolven Core i3 tai i5
Pentium- tai Celeron-suorittimet.3
● Intelin sisäinen näytönohjain mahdollistaa upeat visuaaliset tuotokset kannettavan toimintaa hidastamatta. Vaihtoehtoisesti voit
valita erillisen näytönohjaimen4 intensiivisempiä visuaalisia luomuksia varten.
● Ole yhteyksissä työkavereiden kanssa internetin sekä sähköpostin välityksellä tai suosikkiyhteyspisteesi kautta Wi-Fi CERTIFIED™
WLAN4,5 -yhteydellä.

Lisäominaisuudet täydentävät kokemuksen.

● HP – maailman johtava tietokoneiden valmistaja – tuo nyt laajan tuotevalikoiman kautta käyttöösi yritysmaailman tarpeisiin
suunnitellun Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän1. Saat tiedoillesi ja laitteillesi yritysluokan suojauksen. Henkilökohtainen Windows
8.1 -käyttökokemus. HP:n avulla voit parantaa käyttökokemusta entisestään.
● Voit katsella laadukasta multimediaa aina koulutuksista myyntiesityksiin suoraan kannettavaltasi valmiiksi asennettujen
ohjelmien avulla. Lisäksi laitteen omat kaiuttimet tuottavat erinomaisen kuuntelukokemuksen.
● Anna esitelmille loppusilaus yhdistämällä kannettavaan suuret teräväpiirtoiset2 näytöt4 HDMI-liitännän kautta.6
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HP 250 G3 -kannettava
Taulukko teknisistä tiedoista

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Saatavilla oleva käyttöjärjestelmä Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 8.1 Single Language 641
Windows 7 Professional 64 (saatavilla Windows 8.1 Pro - version muunto-oikeuksien kautta)2
Ubuntu
FreeDOS 2.0
Prosessorituoteperhe3

Intel® Core™ i5 -suoritin; Intel® Core™ i3 -suoritin; Intel® Pentium® -suoritin; Intel® Celeron® -suoritin

Saatavilla olevat suorittimet3

Intel® Core™ i5-4210U -suoritin ja Intel HD 4400 -näytönohjain (1,7 GHz, 3 Mt:n välimuisti, kaksi ydintä); Intel® Core™ i3-4005U -suoritin ja Intel HD 4400 -näytönohjain (1,7 GHz, 3
Mt:n välimuisti, kaksi ydintä); Intel® Pentium® N3540 -suoritin ja Intel HD -näytönohjain (2,16–2,66 GHz, 2 Mt:n välimuisti, neljä ydintä) Intel® Celeron® N2840 -suoritin ja Intel HD
-näytönohjain (2,16–2,58 GHz, 1 Mt:n välimuisti, kaksi ydintä)

Piirisarja

Intel®-järjestelmäpiiri (suorittimeen integroitu piirisarja)

Muistin enimmäismäärä

Enintään 8 Gt Tuki kaksikanavaiselle 1600/1333/1066 MHz:n muistitekniikalle DDR3L SDRAM4
Vakiomuisti - huomautus: Enintään 1 333 MHz N3540/N2840 -suorittimella

Muistipaikat

2 SODIMM-muistipaikkaa (Core i5/i3); 1 SODIMM-muistipaikka (Pentium/Celeron)

Sisäinen tallennustila

320 Gt enintään 1 Tt SATA (5 400 k./min)5
enintään 500 Gt SATA (7 200 k/min)5

Optinen tallennus

DVD+/–RW SuperMulti DL6

Näyttö

Lävistäjältään 39,6 cm:n (15,6 tuuman) LED-taustavalaistu, heijastamaton, litteä SVA-teräväpiirtonäyttö (1 366 × 768)9

Saatavilla olevat näytönohjaimet

Integroitu: Intel® HD 4400 -näytönohjain (Intel Core Haswell i3- ja i5 -määritykset); Intel ® HD-näytönohjain (Intel Bay Trail-M Pentium ja Celeron-määritykset)9
Erikseen: NVIDIA® GeForce® 820M (1 Gt:n tai 2 Gt:n erillinen DDR3, vaihdettava)10

Ääni

Tuki HD-äänelle; stereokaiuttimet; digitaalimikrofoni

Langattomat tekniikat

802.11b/g/n (1×1) WiFi; 802.11b/g/n (1×1) ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä7,8

Tietoliikenne

Realtek Ethernet (10/100); Realtek Ethernet (10/100/1000) (tietyissä malleissa)

Laajennuspaikat

Mediakortin lukija

Portit ja liittimet

USB 3.0 -portti; 2 USB 2.0 -porttia; VGA-portti; HDMI-liitäntä; stereo-mikrofonitulo–kuulokelähtö-yhdistelmä; verkkovirtaliitäntä; RJ-45-portti12

Syöttölaite

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

Web-kamera

VGA-web-kamera11

Saatavilla olevat ohjelmistot

Osta Office; Windows Essentials: Movie Maker, SkyDrive, Photo Gallery; CyberLink Power DVD (tietyissä malleissa); CyberLink Media Suite; CyberLink Power2Go; HP Connected Photo

Suojauksen hallinta

Turvalukon paikka (lukko hankittava erikseen)

Virta

45 W:n älyverkkolaite (kiinteä); 65 W:n älyverkkolaite (erillinen)
Nelikennoinen 41 Wh:n litiumioniakku; Kolmikennoinen 31 Wh:n litiumioniakku
Jopa 6 tuntia 45 minuuttia (MM12)

Mitat

37,8×25,9×2,53 cm

Paino

Paino alkaen 2,19 kg
(Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan.)

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu (valinnaiset Care Pack -palvelut myydään erikseen), yhden vuoden rajoitettu takuu laitteen akulle.
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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 Essential -selkäreppu

HP Essential -reppu sopii hyvin sekä opiskelijoille että liike-elämän ammattilaisille.

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 Smart -verkkolaite, 45 W

Ole tuottava koko päivän, ja pidä tämä kevyt ja monipuolinen HP:n 45 W:n Smart -varaverkkolaite käsillä.

3 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

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

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Tuotenumero: F3S42AA

Tuotenumero: H1D24AA

Tuotenumero: H4B81AA

Tuotenumero: H4D73AA

Tuotenumero: H6Y88AA
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HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Viestin alaviitteet
1 Kaikki toiminnot 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 -toimintoja voidaan hyödyntää täysin. Lisätietoja on osoitteessa

http://www.microsoft.com.
2 HD-kuvien katselemiseen vaaditaan HD-sisältöä.
3 Monen ytimen tekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. 64-bittinen tietojenkäsittely Intel®-ympäristössä edellyttää tietokonejärjestelmää, jonka suoritin,
piirilevysarja, BIOS, käyttöjärjestelmä, laiteohjaimet ja sovellukset tukevat Intel® 64 -tekniikkaa. Suorittimet eivät toimi (mukaan lukien 32-bittinen toiminta) ilman Intel® 64 -yhteensopivaa BIOS-ohjelmistoa. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja
ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suurempaa suorituskykyä.
4 Hankittava erikseen tai lisäominaisuutena.
5 Edellytyksenä langaton tukiasema ja internet-yhteys, jotka on hankittava erikseen. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua.
6 HDMI-johto hankittava erikseen.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai erikseen hankittavien laitteiden hankkimista, ohjaimia ja/tai ohjelmia, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää.

Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com.
2 Järjestelmään on asennettu valmiiksi Windows® 7 Pro, ja sen mukana toimitetaan Windows 8,1 Pro -käyttöoikeus 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 Monen ytimen tekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. 64-bittinen tietojenkäsittely Intel®-ympäristössä edellyttää tietokonejärjestelmää, jonka suoritin,
piirilevysarja, BIOS, käyttöjärjestelmä, laiteohjaimet ja sovellukset tukevat Intel® 64 -tekniikkaa. Suorittimet eivät toimi (mukaan lukien 32-bittinen toiminta) ilman Intel® 64 -yhteensopivaa BIOS-ohjelmistoa. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja
ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suurempaa suorituskykyä.
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 Langaton tukiasema ja tarvittavat internetpalvelut myydään erikseen. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua.
8 802.11Wi-Fi ja Bluetooth -yhdistelmä myydään erikseen tai lisäominaisuutena.
9 HD-kuvien katselu edellyttää teräväpiirtosisältöä.
10 Erillinen Intelin teräväpiirtonäytönohjain käyttää osaa järjestelmämuistista näyttömuistina. Videon toistoa varten varattu järjestelmämuisti ei ole muiden ohjelmien käytettävissä muihin tarkoituksiin.
11 Edellytyksenä internet-yhteys.
12 HDMI-johto on hankittava erikseen.
13 Windows 7 -käyttöjärjestelmässä akun käyttöaika vaihtelee esimerkiksi tietokoneen mallin, kokoonpanon, ladattujen sovellusten, ominaisuuksien, käytön, langattoman toiminnan ja virranhallinta-asetusten mukaan. Akun enimmäiskapasiteetti vähenee
luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Katso lisätietoja osoitteesta www.bapco.com.
14 Windows 8/MobileMark 2012 -akun käyttöikä vaihtelee riippuen tietokoneen mallista, kokoonpanosta, ladatuista sovelluksista, ominaisuuksista, langattomasta toiminnasta ja virranhallinta-asetuksista. Akun enimmäiskapasiteetti vähenee ajan ja käytön myötä.
Katso www.bapco.com

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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