Specifikace

Notebook HP 255 G3
Důležitá mobilita
HP 255 G3 je cenově dostupný
notebook s 39,6cm (15,6") displejem,
odolnou konstrukcí v matně šedé
barvě, technologií AMD, systémem
Windows 8.1 a klíčovými funkcemi pro
zvýšenou ochranu.
1

Společnost HP doporučuje systém Windows.
● Windows 8.1
● Velikost obrazovky: 39,6 cm (15,6")

Vytvořeno k použití na cestách.

● Odolná konstrukce tohoto notebooku v matně šedé barvě spolehlivě chrání při přenášení na schůzky konané v zasedací místnosti
na konci chodby i na druhém konci města.
● Užijte si dobrého zobrazení na 39,6cm (15,6") displeji HD2, aniž byste se museli vzdát přenosnosti.

Výkon vhodný pro firmy.

● Všestranné firemní nasazení díky výkonu nejnovějších dvoujádrových procesorů AMD.3
● Notebook je postaven na technologii AMD a umožňuje vykonávat i ty nejnáročnější úlohy, aniž by zruinoval váš rozpočet.
● Díky možnostem grafických karet AMD můžete své zprávy, prezentace a další dokumenty obohatit o působivé efekty a zářivé
barvy.
● Díky rozhraní Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN4,5 zůstanete připojeni k internetu a e-mailu v kanceláři i na oblíbených místech.

Detaily, které dotváří celek.

● Společnost HP, přední dodavatel počítačů, nyní přichází se systémem Windows 8.11 u komplexní řady produktů, přizpůsobeným
pro firemní potřeby. Získejte zabezpečení na podnikové úrovni k ochraně vašich dat a zařízení. Vaše zážitky se systémem
Windows 8.11. Vylepšete to s HP.
● S využitím předinstalovaného softwaru můžete ve svém notebooku sledovat multimédia v rozlišení HD, ať se jedná o školení,
nebo videa týkající se prodeje.
● Integrované reproduktory přinášejí neobyčejný poslechový prožitek.
● Dodejte prezentacím důraz a připojte větší monitory s rozlišením HD2 prostřednictvím portu HDMI.6
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Tabulka s technickými údaji

Společnost HP doporučuje systém Windows.

Dostupný operační systém

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 8.1 Single Language 642
Windows 7 Professional 64 (dostupný na základě nároku na downgrade ze systému Windows 8.1 Pro)2
Ubuntu
FreeDOS 2.0

Rodina procesorů3

Čtyřjádrový procesor AMD; Dvoujádrový procesor AMD

Dostupné procesory3

Čtyřjádrový procesor AMD A8-6410 APU s grafickou kartou Radeon R5 (2 GHz, až 2,4 GHz, 2 MB mezipaměti); Čtyřjádrový procesor AMD A4-6210 APU s grafickou kartou Radeon R3
(1,8 GHz, 2 MB mezipaměti); Čtyřjádrový procesor AMD E2-6110 APU s grafickou kartou Radeon R2 (1,5 GHz, 2 MB mezipaměti); Dvoujádrový procesor AMD E1-6010 APU s
grafickou kartou Radeon R2 (1,35 GHz, 1 MB mezipaměti)

Čipová sada

Čipová sada integrovaná s procesorem

Maximální paměť

Max. 8 GB 1 600 MHz DDR3L SDRAM

Paměťové sloty

1 slot SODIMM

Interní paměť

320 GB max. 1 TB SATA (5400 ot./min)4

Optické úložiště

DVD+/-RW SuperMulti DL5

Monitor

39,6cm (15,6") displej s rozlišením HD (1 366 x 768), podsvícením LED a antireflexní úpravou10

Dostupná grafika

AMD Radeon HD 8400; AMD Radeon HD 8210; AMD Radeon HD 8280; AMD Radeon HD 833010,13

Zvuk

Podpora zvuku HD; duální reproduktory; jeden digitální mikrofon

Bezdrátové technologie

Síťová karta Qualcomm 802.11b/g/n (1x1) WiFi; Kombinovaná karta Qualcomm 802.11b/g/n (1x1) a Bluetooth® 4.06,7,8

Komunikace

Realtek Ethernet (síťová karta 10/100)

Rozšiřující sloty

1 čtečka digitálních paměťových karet

Porty a konektory

1 port USB 3.0; 2 porty USB 2.0; 1 port HDMI; 1 port VGA; 1 stereofonní sluchátkový/linkový výstup; 1 vstup napájení (AC); 1 port RJ-459

Vstupní zařízení

Standardní klávesnice
Touchpad s dvoudílným tlačítkem, které plní funkce levého a pravého tlačítka myši, podpora vícedotykových gest

Web kamera

Webkamera VGA10,11

Dostupný software

Zakoupení produktu Office; Recovery Manager Installer; Cyberlink Youcam DE; Disk DVD Cyberlink Power (k dispozici u vybraných modelů); McAfee™ Internet Security; Příručka
Začínáme s Windows 8.112

Správa zabezpečení

Slot na bezpečnostní zámek (bezpečnostní zámek je nutné zakoupit zvlášť)

Napájení

Napájecí adaptér Smart 45 W (integrovaný)
4článková lithium-iontová 41 Wh; 3článková lithium-iontová 31 Wh
13,14

Rozměry

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

Hmotnost

Základní hmotnost 2,19 kg
(Hmotnost je závislá na konfiguraci.)

Záruka

Jednoletá omezená záruka (upgrady jsou k dispozici, lze je zakoupit samostatně), jednoletá záruka na primární baterii
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Společnost HP doporučuje systém Windows.

Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Replikátor portů HP 3001pr
USB 3.0

Poznejte řešení nezávislá na platformě pro pracoviště, která jsou využívána více uživateli pro přechod online a připojení
k jednomu externímu displeji a až třem zařízením s rozhraním USB.

Batoh HP Essential

Batoh HP Essential je skvělým řešením pro studenty i obchodníky.

Laserová třítlačítková USB
myš HP

The impressively sleek and durable HP 3-Button USB Laser Mouse is designed for everyday performance and to
complement your HP Business Notebook.

Lankový zámek HP Ultraslim
Keyed Cable Lock

Zabezpečte své zařízení HP Ultrabook™ nebo přenosný počítač HP rychle a snadno pomocí lankového zámku HP
Ultraslim Keyed Cable Lock.

Napájecí adaptér HP Smart
45 W AC

Buďte produktivní po celý den a mějte při ruce záložní napájecí adaptér, konkrétně lehký a univerzální HP 45 W Smart.

3letá záruka, další pracovní
den u zákazníka

Získejte pro své zařízení 3letou záruku na opravy u zákazníka následující pracovní den kvalifikovaným technikem
společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.
Produktové číslo: UK703E

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

Produktové číslo: F3S42AA

Produktové číslo: H1D24AA

Produktové číslo: H4B81AA

Produktové číslo: H4D73AA

Produktové číslo: H6Y88AA
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Společnost HP doporučuje systém Windows.

Poznámky pod čarou se zprávami
1 Některé funkce systémů Windows 8.1 mohou vyžadovat speciální hardware, ovladače a/nebo software, a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 8.1. Viz http://windows.microsoft.com/cs-CZ
2 Zobrazení obrazu HD vyžaduje obsah ve vysokém rozlišení.

3 Dvoujádrový procesní výkon dostupný s technologií AMD byl vyvinut ke zlepšení výkonu tohoto systému. S ohledem na širokou řadu dostupných softwarových aplikací se výkon bude lišit.
4 Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a připojení k Internetu, které nejsou součástí dodávky. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená.
5 Bezdrátová síťová karta LAN/802.11 je volitelný prvek prodávaný samostatně nebo jako doplněk.
6 Kabel HDMI se prodává samostatně.

Technické specifikace zřeknutí
1 Některé funkce systémů Windows 8.1 mohou vyžadovat speciální hardware, ovladače a/nebo software, a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 8. Viz http://windows.microsoft.com/cs-CZ

2 Tento systém má předinstalovaný software Windows 7 Pro a dodává se s licencí a médii pro software Windows 8.1 Pro. V jednu chvíli můžete používat pouze jednu verzi softwaru Windows. Budete-li chtít přejít z jedné verze na druhou, musíte jednu verzi

odinstalovat a druhou nainstalovat. Před odinstalací a instalací operačního systému musíte zálohovat všechna data (soubory, fotografie apod.), aby nedošlo k jejich ztrátě.
3 Tento systém vyžaduje samostatné zakoupení 64bitového operačního systému a 64bitových softwarových produktů, chce-li uživatel využít plného 64bitového výkonového potenciálu technologie AMD. Vícejádrový procesní výkon dostupný s technologií AMD byl
vyvinut ke zlepšení výkonu tohoto systému. Na základě široké řady dostupných softwarových aplikací se výkon systému včetně 64bitového systému a dvoujádrového procesoru může lišit. Číslování od společnosti AMD není indikátorem taktu procesoru.
4 V případě pevných disků: 1 GB = 1 miliarda bajtů. TB = 1 bilion bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 16 GB (Windows 7) nebo až 30 GB (Windows 8.1) systémového disku je vyhrazeno pro software k obnovení systému.
5 Duplikování materiálů chráněných autorským právem je přísně zakázáno. Kompatibilita dvouvrstvých médií se může u některých přehrávačů disků DVD a jednotek DVD-ROM podstatně lišit. Jednotka DVD-RAM nedokáže číst ani zapisovat 2,6GB jednostranná ani
5,2GB oboustranná média verze 1.0.
6 Bezdrátový přístupový bod a požadované služby internetového připojení jsou prodávány samostatně. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená.
7 Bluetooth™ 4.0 je k dispozici pouze pro operační systém Windows 8.1.
8 Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství.
9 Kabel HDMI se prodává samostatně.
10 Ke sledování obrázků ve vysokém rozlišení je třeba obsah HD.
11 Je zapotřebí přístup k internetu.
12 Na McAfee Internet Security se vztahuje 30denní zkušební období. Ke stahování aktualizací je potřeba přístup k internetu. První aktualizace je součástí instalace. K odběru dalších aktualizací je třeba zakoupit si služby.

Více informací na
www.hp.eu/notebooks
Využijte finanční služby HP

Objevte možnosti měsíčních splátek a plány na obnovu technologií, se kterými budete flexibilnější při plnění vašich IT cílů. Více informací najdete na stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez
předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně
vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP
není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. Některé funkce systémů Windows 8.1 mohou vyžadovat
speciální hardware, ovladače a/nebo software, a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 8.1. Viz http://windows.microsoft.com/cs-CZ
Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost Hewlett-Packard Company užívá na základě licence. ENERGY STAR je registrovaná ochranná
známka vlády USA. AMD a Radeon jsou ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich
příslušných vlastníků.
4AA5-1779CSE, Březen 2015

