Záznamový list

Prenosný počítač HP 250 G3
Nevyhnutná mobilita
Zostaňte v spojení s cenovo výhodným
prenosným počítačom HP 250 G3.
Vykonávajte obchodné úlohy s
technológiou Intel, základnými
multimediálnymi nástrojmi a
systémom Windows 8.1 , ktoré sú
zahrnuté v prenosnom počítači HP
250. Odolné šasi chráni prenosný
počítač pred každodennými
nástrahami.
1

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

Určený na mobilné používanie.

● Buďte si istý, že vás počítač HP 250 nezradí ani na cestách a pomôže riešiť vaše úlohy. Trvanlivé šasi chráni notebook, takže
vyzerá profesionálne, rovnako ako vy.
● Prenosný počítač HP 250 môžete nosiť z jedného stretnutia na druhé. Užite si skvelé zobrazenie na HD2 displeji s uhlopriečkou
39,6 cm (15,6") bez obetovania prenosnosti. Vyberte si antireflexný displej uľahčujúci čítanie pri takmer ľubovoľnom svetle.

Navrhnutý na podnikanie.

● Zvládajte projekty s istotou vďaka výkonu 4. generácie dvojjadrových procesorov Intel Pentium alebo Celeron Core i3 alebo i5.3
● Vďaka integrovanej grafike Intel môžete dosiahnuť úžasné zobrazenie bez spomalenia notebooku. Prípadne si môžete vybrať
samostatnú grafickú kartu 4 pre ešte intenzívnejšie vizuálne diela.
● Spájajte sa s kolegami cez internet a e-mail v kancelárii alebo sa pripájajte k obľúbeným hotspotom prostredníctvom siete WLAN
s certifikátom Wi-Fi CERTIFIED™.4,5

Doplnky, ktoré zdokonaľujú vaše zážitky.

● Spoločnosť HP, svetový líder v oblasti počítačov, vám teraz prináša systém Windows 8.11 v kompletnom sortimente produktov
prispôsobených potrebám podnikania. Získajte zabezpečenie podnikovej triedy na ochranu údajov a zariadení. Využite možnosti
systému Windows 8.1 a zlepšite ich so zariadením HP.
● Pomocou predinštalovaného softvéru môžete priamo v prenosnom počítači zobrazovať vysokokvalitné multimédiá od školení až
po obchodné videá. Integrované reproduktory zabezpečujú výnimočnú kvalitu zvuku.
● Zvýšte pôsobivosť prezentácií pripojením k väčším displejom4 s rozlíšením HD2 prostredníctvom portu HDMI.6
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Prenosný počítač HP 250 G3
Tabuľka s technickými údajmi

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Dostupný operačný systém

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 8.1 Single Language 641
Windows 7 Professional 64 (dostupné prostredníctvom práv na prechod na staršiu verziu z Windows 8.1 Pro)2
Ubuntu
FreeDOS 2.0

Skupina procesora3

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

Dostupné procesory3

Procesor Intel® Core™ i5-4210U s grafickou kartou Intel HD Graphics 4400 (1,7 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Procesor Intel® Core™ i3-4005U s grafickou kartou Intel HD
Graphics 4400 (1,7 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Procesor Intel® Pentium® N3540 s grafickou kartou Intel HD (2,16 GHz, až 2,66 GHz, vyrovnávacia pamäť 2 MB, 4 jadrá);
Procesor Intel® Celeron® N2840 s grafickou kartou Intel HD (2,16 GHz, až 2,58 GHz, vyrovnávacia pamäť 1 MB, 2 jadrá)

Čipová sada

Intel® SoC (čipset integrovaný s procesorom)

Maximálna kapacita pamäte

Maximálne 8 GB Podpora dvojkanálovej pamäte 1600/1333/1066 MHz DDR3L SDRAM4
Poznámky k štandardnej pamäte: Maximálne 1333 MHz RAM s procesorom N3540/N2840

Pamäťové sloty

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

Vnútorná pamäť

320 GB maximálne 1 TB SATA (5400 ot./min.)5
maximálne 500 GB SATA (7 200 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 SVA (1366 x 768)9

Dostupná grafická karta

Integrovaný: Grafická karta Intel® HD Graphics 4400 (konfigurácie s procesorom Intel Core Haswell i3 a i5); Grafická karta Intel ® HD Graphics (konfigurácie s Intel Bay Trail M
Pentium a Celeron)9
Diskrétne: NVIDIA® GeForce® 820M (vyhradená pamäť 1 GB alebo 2 GB DDR3, prepínateľná)10

Zvuk

podpora zvuku HD; duálne reproduktory; jeden digitálny mikrofón

Bezdrôtové technológie

WiFi 802.11b/g/n (1x1); Kombinované pripojenie 802.11b/g/n (1 x 1) a Bluetooth® 4.07,8

Možnosti komunikácie

Realtek Ethernet (10/100); Realtek Ethernet (10/100/1000) (vybrané modely)

Rozširujúce sloty

1 čítačka digitálnych mediálnych kariet

Porty a konektory

1 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 VGA; 1 HDMI; 1 kombinovaný konektor pre stereofónny mikrofón/slúchadlá; 1 konektor napájania; 1 RJ-4512

Vstupná jednotka

S plnou veľkosťou, rozložením typu island a numerickou klávesnicou
Dotyková plôška s 2 tlačidlami výberu s funkciou kliknutia ľavého a pravého tlačidla myši, s podporou viacdotykových gest

Webová kamera

Webkamera VGA11

Dostupný softvér

Kúpa balíka Office; Balík Windows Essentials: Aplikácie Movie Maker, SkyDrive, Photo Gallery; Prehrávač CyberLink Power DVD (k dispozícii pre vybrané modely); CyberLink Media
Suite; CyberLink Power2Go; HP Connected Photo

Správa zabezpečenia

Otvor pre bezpečnostný zámok (zámok je potrebné zakúpiť samostatne)

Zdroj

Sieťový adaptér Smart 45 W (integrovaný); Sieťový adaptér Smart 65 W (diskrétny)
4-článková, 41 Wh, lítiovo-iónová batéria; 3-článková, 31 Wh, lítiovo-iónová batéria
Až 6 hodín a 45 minút (MM12)

Rozmery

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

Hmotnosť

Hmotnosť od 2,19 kg
(Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie.)

Záruka

1-ročná obmedzená záruka (k dispozícii sú voliteľné balíky Care Pack, ktoré sa predávajú samostatne), 1-ročná obmedzená 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.

Ruksak HP Essential

Batoh HP Essential Backpack je skvelý na prenášanie notebooku pre študentov aj profesionálov.

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.

Sieťový adaptér HP Smart 45
W

Buďte produktívni po celý deň a majte po ruke ďalší adaptér, ľahký a univerzálny sieťový adaptér HP 45W Smart.

3-ročná záruka, nasledujúci
pracovný deň

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

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

Číslo produktu: F3S42AA

Číslo produktu: H1D24AA

Číslo produktu: H4B81AA

Číslo produktu: H4D73AA

Číslo produktu: H6Y88AA
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Poznámky v krátkych správach
1 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 a/alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače a/alebo softvér. Navštívte

lokalitu http://www.microsoft.com.
2 Na zobrazenie obrázkov HD je potrebný obsah HD.
3 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Prínos tejto technológie nemôžu využiť všetci zákazníci ani všetky softvérové aplikácie. 64-bitové spracovanie dát na architektúre Intel® vyžaduje počítačový
systém s procesorom, čipovou súpravou, systémom BIOS, operačným systémom, ovládačmi zariadení a aplikáciami podporujúcimi architektúru Intel® 64. Procesory nebudú fungovať (ani pri 32-bitovom spracovaní) bez systému BIOS podporujúceho architektúru
Intel® 64. Výkon sa líši v závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.
4 Predáva sa samostatne alebo ako voliteľná, prídavná funkcia.
5 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a internetové služby, ktoré nie sú súčasťou dodávky. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
6 Kábel HDMI sa predáva samostatne.

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

stránku http://www.microsoft.com.
2 Tento systém má vopred nainštalovaný softvér Windows® 7 Pro 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 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Prínos tejto technológie nemôžu využiť všetci zákazníci ani všetky softvérové aplikácie. 64-bitové spracovanie dát na architektúre Intel® vyžaduje počítačový
systém s procesorom, čipovou súpravou, systémom BIOS, operačným systémom, ovládačmi zariadení a aplikáciami podporujúcimi architektúru Intel® 64. Procesory nebudú fungovať (ani pri 32-bitovom spracovaní) bez systému BIOS podporujúceho architektúru
Intel® 64. Výkon sa líši v závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.
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 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a internetové služby (predávajú sa samostatne). Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
8 Kombinované pripojenie 802.11 WiFi a Bluetooth sa predáva samostatne alebo ako voliteľné funkcie.
9 Na zobrazenie obrázkov HD je potrebný obsah HD.
10 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.
11 Vyžaduje sa prístup na internet.
12 Kábel HDMI sa predáva samostatne.
13 Výdrž batérie pre systém Windows 7 sa líši v závislosti od rôznych faktorov, napr. modelu produktu, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, používania, bezdrôtových funkcií a nastavení správy napájania. Maximálna kapacita batérie sa časom a používaním
prirodzene znižuje. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke www.bapco.com.
14 Výdrž batérie Windows 8/MobileMark 2012 sa líši v závislosti od modelu produktu, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, bezdrôtových funkcií a nastavenia správy napájania. Maximálna kapacita batérie sa časom a používaním znižuje. Viac informácií nájdete
na www.bapco.com.

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.
Bluetooth je ochranná známka svojho vlastníka a spoločnosť Hewlett-Packard ju používa na základe licencie. Intel a Core sú ochranné známky spoločnosti Intel
Corporation v USA a ďalších krajinách. ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka Agentúry na ochranu životného prostredia USA. Všetky ostatné ochranné
známky sú majetkom príslušných vlastníkov.
4AA5-1775SKE, marec 2015

