Datasheet

HP 250 G3 notebook pc
Essentiële mobiliteit
Blijf verbonden met deze zeer
betaalbare HP 250 G3 notebook pc.
Alles wat nodig is om te werken is op
de HP 250 geladen: Intel technologie,
essentiële multimediatools en
Windows 8.1 . De robuuste behuizing
beschermt de notebook bij intensief
dagelijks gebruik.
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HP raadt Windows aan.
● Windows 8.1
● Schermgrootte: 39,6 cm (15,6 inch)
diagonaal

Gebouwd voor mobiel gebruik.

● Vertrouw op de HP 250 om al uw taken probleemloos uit te voeren. De robuuste behuizing beschermt de notebook en verleent
hem een professionele uitstraling.
● Neem de HP 250 mee naar al uw vergaderingen. Bij dit heldere 39,6-cm (15,6-inch) diagonale HD2 scherm gaan een uitstekende
weergave en een goede draagbaarheid hand in hand. Kies een ontspiegeld scherm voor een betere leesbaarheid in lichte en
donkere omgevingen.

Volop kracht voor business.

● Met de krachtige 4e generatie Core i3 of i5 dual-core Pentium of Celeron processoren voert u al uw projecten moeiteloos uit.3
● Intel's geïntegreerde video zorgt voor een verbluffende weergave zonder uw notebook trager te maken. Kies voor zware
grafische toepassingen discrete graphics4.
● Maak op uw werk en uw favoriete hotspots contact met collega's via internet en e-mail dankzij Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN.4,5

Extra's verbeteren de ervaring.

● HP, wereldwijde toonaangevend in pc's, brengt u Windows 8.11 op een reeks producten speciaal voor zakelijk gebruik.
Business-class beveiliging beschermt uw data en uw apparaten. Uw Windows 8.1 ervaring. Nog beter met HP.
● Professionele multimediacontent, van trainingen tot verkoopvideo's, kan direct op de notebook worden weergegeven met de
voorgeïnstalleerde software. De ingebouwde luidsprekers zorgen voor een bijzondere luisterervaring.
● Geef uw presentaties extra impact door een groter HD2 scherm4 aan te sluiten via de HDMI-poort.6
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Specificatietabel

HP raadt Windows aan.

Beschikbaar besturingssysteem

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 8.1 Single Language 641
Windows 7 Professional 64 (beschikbaar via downgraderechten van Windows 8.1 Pro)2
Ubuntu
FreeDOS 2.0

Processorfamilie3

Intel® Core™ i5 processor; Intel® Core™ i3 processor; Intel® Pentium® processor; Intel® Celeron® processor

Beschikbare processoren3

Intel® Core™ i5-4210U met Intel HD Graphics 4400 (1,7 GHz, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i3-4005U met Intel HD Graphics 4400 (1,7 GHz, 3 MB cache, 2 cores); Intel®
Pentium® N3540 met Intel HD Graphics (2,16 GHz, tot 2,66 GHz, 2 MB cache, 4 cores); Intel® Celeron® N2840 met Intel HD Graphics (2,16 GHz, tot 2,58 GHz, 1 MB cache, 2 cores)

Chipset

Intel ® SoC (chipset is geïntegreerd met de processor)

Maximum geheugen

Tot 8 GB Ondersteuning voor twee-kanaals 1600/1333/1066-MHz DDR3L SDRAM4
Standaard geheugen, noot: Maximaal 1333 MHz RAM met N3540/N2840 processor

Geheugenslots

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

Interne opslag

320 GB tot 1 TB SATA (5400-rpm)5
tot 500 GB SATA (7200-rpm)5

Optische opslag

Dvd±rw SuperMulti met DL6

Scherm

39,6-cm (15,6-inch) diagonaal HD SVA ontspiegeld plat LED-backlit (1366 x 768)9

Beschikbare grafische oplossingen Geïntegreerd: Intel® HD Graphics 4400 (Intel Core Haswell i3- en i5-configuraties); Intel® HD Graphics (Intel Bay Trail M Pentium- en Celeron-configuraties)9
Discrete: NVIDIA® GeForce® 820M (1 GB of 2 GB DDR3 gereserveerd, switchable)10
Audio

Ondersteuning voor HD-audio; twee luidsprekers; één digitale microfoon

Draadloze technologie

802.11b/g/n (1 x 1) WiFi; 802.11b/g/n (1 x 1) en Bluetooth® 4.0 combo7,8

Communicatie

Realtek Ethernet (10/100); Realtek Ethernet (10/100/1000) (geselecteerde modellen)

Uitbreidingsslots

1 digitale mediakaartlezer

Poorten en connectoren

1 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 VGA; 1 HDMI; 1 stereo microfooningang/hoofdtelefoonuitgang, combo; 1 netvoeding; 1 RJ-4512

Invoerapparaat

Standaard eiland-stijl met numerieke toetsen
Touchpad met 2-delige keuzeknop, functies voor links-en rechtsklikken en multi-touch bewegingsondersteuning

Webcam

VGA-webcam11

Beschikbare software

Koop Office; Windows Essentials: Movie Maker, SkyDrive, Photo Gallery; CyberLink Power DVD (op geselecteerde modellen); CyberLink Media Suite; CyberLink Power2Go; HP
Connected Photo

Beveiligingsbeheer

Oog voor veiligheidsslot (slot moet apart worden aangeschaft);

Voeding

45-Watt Smart netadapter (geïntegreerd); 65-Watt Smart netadapter (apart)
4-cels, 41-Watt/u lithium-ion; 3-cels, 31-Watt/u lithium-ion
Tot 6 uur en 45 minuten (MM12)

Afmetingen

37,8 x 25,9 x 2,53 cm

Gewicht

Vanaf 2,19 kg
(Het gewicht is afhankelijk van de configuratie.)

Garantie

1 jaar garantie (optionele Care Packs worden apart verkocht), 1 jaar garantie op de primaire batterij
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP 3001pr USB
3.0-poortreplicator

Ontdek uw ideale, platform-onafhankelijke hot-deskingoplossing om online te gaan en één extern scherm en tot drie
USB-apparaten aan te sluiten.

Bestelnr.: F3S42AA

HP Essential backpack

Het HP Essential backpack is ideaal voor studenten en professionals die hun notebook willen meenemen.

HP USB lasermuis met 3
knoppen

De indrukwekkend fraaie, duurzame HP USB lasermuis met 3 knoppen is ontworpen voor dagelijks gebruik met uw HP
business notebook.

HP Ultraslim kabelslot met
sleutel

Zet uw HP Ultrabook™ of laptop snel en gemakkelijk vast met het HP Ultraslim kabelslot met sleutel.

HP 45-Watt Smart
netadapter

Houd de extra lichte en veelzijdige HP 45-Watt Smart AC-adapter bij de hand als u de hele dag productief wilt werken.

3 jaar onsite op de volgende
werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus
Bestelnr.: UK703E

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

Bestelnr.: H1D24AA

Bestelnr.: H4B81AA

Bestelnr.: H4D73AA

Bestelnr.: H6Y88AA
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Messaging, voetnoten
1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities van Windows 8.1. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows 8.1 volledig te benutten. Kijk op

http://www.microsoft.com.
2 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
3 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Voor 64-bits computergebruik op Intel®-architectuur is een computer nodig met
een processor, chipset, BIOS, besturingssysteem, stuurprogramma's en toepassingen die de Intel® 64-architectuur ondersteunen. De processor werkt niet (ook niet als 32-bits processor) zonder een BIOS dat Intel® 64 ondersteunt. De prestaties variëren,
afhankelijk van uw hardware- en softwareconfiguratie. Intel's nummering relateert niet aan het prestatieniveau.
4 Wordt apart of als optionele add-on verkocht.
5 Een wireless access point en een internetaansluiting zijn vereist, maar niet inbegrepen. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
6 De HDMI-kabel moet apart worden gekocht.

Technische specificaties disclaimers
1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Kijk op

http://www.microsoft.com.
2 Op dit systeem is Windows® 7 Pro software voorgeïnstalleerd, daarnaast worden een licentie en media voor Windows 8.1 Pro software meegeleverd. U kunt slechts één versie van de Windows-software tegelijk gebruiken. Als u tussen de versies wilt wisselen,
moet u de ene versie de-installeren en de andere versie installeren. Om dataverlies te voorkomen moet u een backup maken van al uw data (bestanden, foto's, enz.) voordat u een besturingssysteem de-installeert en installeert.
3 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Voor 64-bits computergebruik op Intel®-architectuur is een computer nodig met
een processor, chipset, BIOS, besturingssysteem, stuurprogramma's en toepassingen die de Intel® 64-architectuur ondersteunen. De processor werkt niet (ook niet als 32-bits processor) zonder een BIOS dat Intel® 64 ondersteunt. De prestaties variëren,
afhankelijk van uw hardware- en softwareconfiguratie. Intel's nummering relateert niet aan het prestatieniveau.
4 Maximum geheugencapaciteit voor Windows 64-bits besturingssystemen of Linux. Met Windows 32-bits besturingssystemen is geheugen boven 3 GB mogelijk niet volledig beschikbaar wegens systeembronvereisten.
5 Voor vaste schijven, GB = 1 miljard bytes. TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 30 GB (voor Windows 8.1) van de systeemschijf is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
6 Dubbellaags discs hebben een grotere capaciteit dan enkellaags discs. Dubbellaags discs die in deze drive zijn gebrand, zijn mogelijk niet compatibel met bestaande enkellaags dvd-drives en spelers. Deze drive leest of schrijft geen 2,6-GB enkelzijdige/5,2-GB
dubbelzijdige versie 1.0 media. Het kopiëren van door auteursrecht beschermd materiaal is verboden.
7 Een wireless access point en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
8 802.11 WiFi en Bluetooth combo wordt apart of als optie verkocht.
9 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
10 Apart videogeheugen gebruikt een gedeelte van het totale systeemgeheugen voor videoprestaties. Systeemgeheugen dat gereserveerd is voor grafische prestaties, is niet beschikbaar voor gebruik door andere programma's.
11 Internettoegang is vereist.
12 HDMI-kabel moet apart worden gekocht.
13 De batterijlevensduur op Windows 7 varieert en is afhankelijk van diverse factoren, zoals het model, de configuratie, geladen applicaties, kenmerken, gebruik, draadloze functionaliteit en de voedingsbeheerinstellingen. De maximumcapaciteit van de batterij
neemt in de loop van de tijd en door herhaaldelijk gebruik af. Kijk op www.bapco.com voor meer informatie.
14 Windows 8/MobileMark 2012 batterijlevensduur varieert naar gelang het model, de configuratie, geladen applicaties, kenmerken, draadloze functionaliteit en energiebeheerinstellingen. De maximale batterijcapaciteit neemt af met de tijd en met het gebruik. Kijk
op www.bapco.com.

Meer informatie op
www.hp.eu/notebooks
Kies voor HP Financial Services

Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie over
www.hp.com/go/hpfs.

Teken nu in op updates
www.hp.com/go/getupdated
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in
de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet
aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Intel en Core zijn handelsmerken
van Intel Corporation in de V.S. en andere landen. ENERGY STAR is een geregistreerd handelsmerk van de United States Environmental Protection Agency. Alle overige
handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.
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