Φύλλο δεδομένων

Φορητός υπολογιστής HP 255 G3
Βασική φορητότητα
Ο φορητός υπολογιστής HP 255 G3
είναι ένας οικονομικός φορητός
υπολογιστής με οθόνη διαγωνίου
39,6 cm (15,6 ") και ανθεκτικό
περίβλημα σε ματ ανθρακί χρώμα,
τεχνολογία AMD, Windows 8.1 και
βασικά χαρακτηριστικά για πρόσθετη
προστασία.
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Η HP συνιστά Windows.
● Windows 8.1
● Μέγεθος οθόνης: 39,6 cm (15,6")

Σχεδιασμένος για φορητή χρήση

● Για κάθε είδους συναντήσεις, κοντινές ή μακρινές, μπορείτε να βασίζεστε στο ανθεκτικό περίβλημα που προστατεύει το ματ
ανθρακί φινίρισμα του φορητού υπολογιστή.
● Με την οθόνη διαγωνίου 39,6 cm (15,6") HD2, απολαμβάνετε καλή προβολή χωρίς θυσίες στη φορητότητα.

Ισχύς για επαγγελματική χρήση

● Ολοκληρώστε τις επαγγελματικές εργασίες σας με την ισχύ των τελευταίων επεξεργαστών AMD δύο πυρήνων.3
● Ο φορητός υπολογιστής, χάρη στην τεχνολογία AMD, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των εργασιών σας χωρίς να βγαίνετε
εκτός προϋπολογισμού.
● Προσθέστε δυναμικά οπτικά εφέ και ζωντανά χρώματα σε αναφορές, εικόνες κ.ά., χάρη στις δυνατότητες γραφικών της AMD.
● Αποκτήστε πρόσβαση στο Internet και το email σας από το γραφείο ή ένα hotspot χάρη στο Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN4,5 που σας
βοηθά να παραμένετε συνδεδεμένοι.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά για υπέροχη εμπειρία.

● Η HP, παγκόσμιος ηγέτης στους υπολογιστές, φέρνει τα Windows 8.11 σε ποικιλία προϊόντων, τα οποία είναι σχεδιασμένα να
καλύπτουν τις επαγγελματικές ανάγκες σας. Εξασφαλίστε ασφάλεια επαγγελματικής κατηγορίας για να προστατεύσετε τα
δεδομένα και τις συσκευές σας. Η δική σας εμπειρία Windows 8.11. Κάντε το καλύτερα με την HP.
● Από σεμινάρια έως βίντεο πωλήσεων, προβάλετε πολυμέσα υψηλής ποιότητας από το φορητό υπολογιστή σας
χρησιμοποιώντας το προεγκατεστημένο λογισμικό.
● Τα ενσωματωμένα ηχεία προσφέρουν εξαιρετική εμπειρία ακρόασης.
● Δώστε στιλ στις παρουσιάσεις σας συνδέοντας μεγαλύτερες οθόνες HD2 μέσω της θύρας HDMI.6
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Φορητός υπολογιστής HP 255 G3
Πίνακας προδιαγραφών

Η HP συνιστά Windows.

Διαθέσιμο λειτουργικό σύστημα

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 8.1 Single Language 642
Windows 7 Professional 64 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 8.1 Pro)2
Ubuntu
FreeDOS 2.0

Οικογένεια επεξεργαστή3

Επεξεργαστής AMD τετραπλού πυρήνα, επεξεργαστής AMD διπλού πυρήνα

Διαθέσιμοι επεξεργαστές3

AMD A8-6410 APU τετραπλού πυρήνα με γραφικά Radeon R5 (2 GHz, έως 2,4 GHz, μνήμη cache 2 MB), AMD A4-6210 APU τετραπλού πυρήνα με γραφικά Radeon R3 (1,8 GHz,
μνήμη cache 2 MB), AMD E2-6110 APU τετραπλού πυρήνα με γραφικά Radeon R2 (1,5 GHz, μνήμη cache 2 MB), AMD E1-6010 APU διπλού πυρήνα με γραφικά Radeon R2 (1,35
GHz, μνήμη cache 1 MB)

Chipset

Το chipset είναι ενσωματωμένο στον επεξεργαστή

Μέγιστη μνήμη

Έως 8 GB 1600 MHz SDRAM DDR3L

Υποδοχές μνήμης

1 SODIMM

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

320 GB έως 1 TB SATA (5400 rpm)4

Οπτική αποθήκευση

DVD+/-RW SuperMulti DL5

Οθόνη

Επίπεδη αντιθαμβωτική οθόνη HD 39,6 cm (15,6") με οπισθοφωτισμό LED (1366 x 768)10

Διαθέσιμα γραφικά

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

Ήχος

Υποστήριξη ήχου HD; δύο ηχεία, μονό ψηφιακό μικρόφωνο

Τεχνολογία ασύρματης
επικοινωνίας

Qualcomm 802.11b/g/n (1x1) WiFi, Σύνθετος προσαρμογέας Qualcomm 802.11b/g/n (1x1) Bluetooth® 4.06,7,8

Επικοινωνίες

Realtek Ethernet (10/100 NIC)

Υποδοχές επέκτασης

1 συσκευής ανάγνωσης ψηφιακών καρτών

Θύρες και υποδοχές

1 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 HDMI, 1 VGA, 1 υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών/έξοδος γραμμής, 1 τροφοδοσίας AC, 1 RJ-459

Συσκευή εισόδου

Πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους
Touchpad με κουμπί διπλής επιλογής και λειτουργίες αριστερού και δεξιού κλικ, με υποστήριξη πολλαπλών κινήσεων αφής

Webcam

Κάμερα web VGA10,11

Διαθέσιμο λογισμικό

Office με επιλογή αγοράς, πρόγραμμα εγκατάστασης Recovery Manager, Cyberlink Youcam DE, Cyberlink Power DVD (σε επιλεγμένα μοντέλα), McAfee™ Internet Security, έναρξη
χρήσης Windows 8.112

Διαχείριση ασφάλειας

Υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας (η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά)

Ισχύς

Έξυπνο τροφοδοτικό AC 45 W (ενσωματωμένο)
Ιόντων λιθίου, 4 στοιχείων, 41 WHr, ιόντων λιθίου, 3 στοιχείων, 31 WHr
13,14

Διαστάσεις

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

Βάρος

Από 2,19 kg
(Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.)

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους (διατίθενται ξεχωριστά αναβαθμίσεις), εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία
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Η HP συνιστά Windows.

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Πολλαπλασιαστής θυρών
USB 3.0 HP 3001pr

Ανακαλύψτε την ιδανική λύση hot-desking για πρόσβαση στο Internet και σύνδεση σε εξωτερική οθόνη και σε έως
τρεις συνδεδεμένες συσκευές USB, ανεξαρτήτως πλατφόρμας.

Αριθμός προϊόντος: F3S42AA

Σακίδιο HP Essential

Το σακίδιο HP Essential αποτελεί εξαιρετική λύση τόσο για σπουδαστές όσο και για επιχειρηματίες.

Ποντίκι laser USB 3
κουμπιών HP

Το εξαιρετικά κομψό και ανθεκτικό ποντίκι laser USB 3 κουμπιών της HP έχει σχεδιαστεί για καθημερινή απόδοση και
για να συμπληρώνει τον επαγγελματικό φορητό υπολογιστή σας HP.

Κλειδαριά καλωδίου με
κλειδί HP UltraSlim

Ασφαλίστε το HP Ultrabook™ ή το φορητό σας υπολογιστή γρήγορα και εύκολα με την κλειδαριά καλωδίου με κλειδί
HP UltraSlim.

Έξυπνο τροφοδοτικό AC HP
45 W

Παραμείνετε παραγωγικοί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας χρησιμοποιώντας ως εφεδρικό το ελαφρύ και ευέλικτο
έξυπνο τροφοδοτικό AC HP 45 W.

Τρία έτη, επιτόπου την
επόμενη εργάσιμη ημέρα

Λάβετε υπηρεσία επιτόπου επισκευής του υπολογιστή σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό
της HP για 3 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως.
Αριθμός προϊόντος: UK703E

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Αριθμός προϊόντος: H1D24AA

Αριθμός προϊόντος: H4B81AA

Αριθμός προϊόντος: H4D73AA

Αριθμός προϊόντος: H6Y88AA
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Η HP συνιστά Windows.

Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8.1. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8.1, τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, οδηγούς και/ή

λογισμικό. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/.
2 Για προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
3 Η επεξεργαστική ισχύς δύο πυρήνων της τεχνολογίας AMD έχει σχεδιαστεί να βελτιώσει την απόδοση αυτού του συστήματος. Δεδομένης της μεγάλης ποικιλίας των διαθέσιμων εφαρμογών λογισμικού, η απόδοση μπορεί να διαφέρει.
4 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet (δεν περιλαμβάνονται). Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
5 Η λειτουργία ασύρματου LAN/802.11 είναι προαιρετική και διατίθεται χωριστά ή ως πρόσθετο χαρακτηριστικό.
6 Το καλώδιο HDMI πωλείται ξεχωριστά.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8.1. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8, τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, οδηγούς και/ή

λογισμικό. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/.
2 Σε αυτό το σύστημα υπάρχει προεγκατεστημένο το λογισμικό Windows 7 Pro και παρέχονται επίσης άδεια και μέσα για το λογισμικό Windows 8.1 Pro. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο μία έκδοση του λογισμικού Windows τη φορά. Η αλλαγή μεταξύ
εκδόσεων απαιτεί την απεγκατάσταση της μίας έκδοσης για την εγκατάσταση της άλλης. Πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων (αρχεία, φωτογραφίες, κ.λπ.) προτού απεγκαταστήσετε και εγκαταστήσετε τα λειτουργικά
συστήματα, για την αποφυγή απώλειας των δεδομένων σας.
3 Αυτό το σύστημα απαιτεί λειτουργικό σύστημα 64 bit και προϊόντα λογισμικού 64 bit, που διατίθενται ξεχωριστά, για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων επεξεργασίας 64 bit της τεχνολογίας AMD. Η πολυπύρηνη επεξεργαστική ισχύς της τεχνολογίας AMD
είναι σχεδιασμένη να βελτιώνει την απόδοση αυτού του συστήματος. Δεδομένης της ευρείας γκάμας διαθέσιμων εφαρμογών λογισμικού, η απόδοση ενός συστήματος, που περιλαμβάνει λειτουργικό σύστημα 64 bit και επεξεργαστή διπλού πυρήνα, θα
ποικίλλει. Το σύστημα αρίθμησης της AMD δεν μετράει την ταχύτητα του ρολογιού.
4 Για σκληρούς δίσκους, GB = 1 δις byte. TB = 1 τρις byte. Η πραγματική χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 16 GB (για Windows 7) και έως 30 GB (για Windows 8.1) του δίσκου συστήματος δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
5 Η αναπαραγωγή υλικού με πνευματικά δικαιώματα απαγορεύεται ρητά. Η συμβατότητα των μέσων διπλής επίστρωσης διαφέρει πολύ σε ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής DVD και μονάδες DVD-ROM. Σημειώστε ότι η μονάδα DVD-RAM δεν πραγματοποιεί
ανάγνωση ή εγγραφή σε μέσα 2,6 GB μονής όψης/5,2 διπλής όψης έκδοσης 1.0.
6 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet που διατίθενται ξεχωριστά. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης (Wireless access points) είναι περιορισμένη.
7 Το Bluetooth™ 4.0 διατίθεται μόνο στο λειτουργικό σύστημα Windows 8.1.
8 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
9 Το καλώδιο HDMI πωλείται ξεχωριστά.
10 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
11 Απαιτείται πρόσβαση στο Internet.
12 Το McAfee internet security είναι για δοκιμαστική χρήση 30 ημερών. Για τη λήψη ενημερώσεων απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Περιλαμβάνεται η πρώτη ενημέρωση. Για μετέπειτα ενημερώσεις απαιτείται συνδρομή.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/notebooks
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των ΙΤ στόχων σας. Περισσότερες
πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί
ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις
εκδόσεις των Windows 8.1. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8.1, τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και
ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, οδηγούς και/ή λογισμικό. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/.
Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Η ονομασία
ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ. Οι ονομασίες AMD και Radeon είναι εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc.
Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
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