Taulukot

HP 255 G3 -kannettava
Sopii liikkuville
HP 255 G3 on edullinen kannettava,
jossa on lävistäjältään 39,6 cm:n (15,6
tuuman) näyttö, kestävä
mattapintainen tummanharmaa
kotelo, AMD-tekniikka, Windows 8.1
-käyttöjärjestelmä ja tietoturvaa
parantavia ominaisuuksia.
1

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

Suunniteltu mobiilikäyttöön.

● Voit luottaa kestävään koteloon, joka suojaa kannettavan hiilenväristä mattaviimeistelyä tapaamisien välillä.
● Lävistäjältään 39,6 cm:n (15,6 tuuman) teräväpiirtonäyttö2 tarjoaa hyvän kuvan tinkimättä kannettavuudesta.

Tehoa liiketoimintaan.
●
●
●
●

Vastaa liike-elämän tehtävien haasteisiin uusimmilla, tehokkailla kahden ytimen AMD-suorittimilla.3
AMD-tekniikkaan perustuva kannettava vastaa työsi haasteisiin mutta pysyy budjetissa.
AMD:n grafiikkaominaisuuksien ansiosta raporttien, kuvien ja muiden esitysten havaintomateriaali on näyttävää ja värit eloisia.
Käytä internetiä ja sähköpostia toimistolla tai suosikkiyhteyspaikassasi Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN -yhteyden4,5 avulla.

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
8.11 -käyttökokemus. HP:n avulla voit parantaa käyttökokemusta entisestään.
● Voit katsella laadukasta multimediaa aina koulutuksista myyntiesityksiin suoraan kannettavaltasi valmiiksi asennettujen
ohjelmien avulla.
● Laitteen omat kaiuttimet tuottavat erinomaisen kuuntelukokemuksen.
● Anna esitelmille loppusilaus yhdistämällä kannettavaan suuret teräväpiirtonäytöt2 HDMI-liitännän kautta.6
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Taulukko teknisistä tiedoista

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Saatavilla oleva käyttöjärjestelmä Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 8.1 Single Language 642
Windows 7 Professional 64 (saatavilla Windows 8.1 Pro - version muunto-oikeuksien kautta)2
Ubuntu
FreeDOS 2.0
Prosessorituoteperhe3

AMD A4 APU; AMD E1 APU

Saatavilla olevat suorittimet3

Kaksiytiminen AMD E1-6010 APU -suoritin ja Radeon R2 -grafiikkasuoritin (1,35 GHz, 1 Mt:n välimuisti); Kaksiytiminen AMD E1-2100 APU -suoritin (1 GHz, 1 Mt:n välimuisti) ja
Radeon HD 8210 -grafiikkasuoritin; Neliytiminen AMD A4-5000 APU -suoritin (1,5 GHz, 2 Mt:n välimuisti) ja Radeon HD 8330 -grafiikkasuoritin

Piirisarja

Suorittimeen integroitu piirisarja

Muistin enimmäismäärä

Enintään 8 Gt 1 600 MHz DDR3L SDRAM

Muistipaikat

1 SODIMM

Sisäinen tallennustila

320 Gt enintään 1 Tt SATA (5 400 k./min)4

Optinen tallennus

DVD+/–RW SuperMulti DL5

Näyttö

Lävistäjältään 39,6 cm:n (15,6 tuuman) LED-taustavalaistu, heijastamaton, litteä teräväpiirtonäyttö (1 366×768)10

Saatavilla olevat näytönohjaimet

AMD Radeon™ 8330 -teräväpiirtografiikkasuoritin (AMD A4-5000 APU -kokoonpanot); AMD Radeon™ 8210 -teräväpiirtografiikkasuoritin (AMD E1-2100 APU -kokoonpanot)10,13

Ääni

Tuki HD-äänelle; stereokaiuttimet; digitaalimikrofoni

Langattomat tekniikat

Qualcomm 802.11b/g/n (1×1) Wi-Fi; Qualcomm 802.11b/g/n (1×1) ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä6,7,8

Tietoliikenne

Realtek Ethernet (10/100-verkkokortti)

Laajennuspaikat

Mediakortin lukija

Portit ja liittimet

USB 3.0 -portti; 2 USB 2.0 -porttia; HDMI-liitäntä; VGA-portti; stereokuuloke-/linjalähtö; verkkovirtaliitäntä; RJ-45-portti9

Syöttölaite

Täysikokoinen näppäimistö
Kosketuslevy, jossa kaksi valintapainiketta ykkös- ja kakkospainikkeen toiminnoille, tuki monikosketuseleille

Web-kamera

VGA-web-kamera10,11

Saatavilla olevat ohjelmistot

Osta Office; Palautuksenhallinnan asennusohjelma; CyberLink Youcam DE; CyberLink Power DVD (tietyissä malleissa); McAfee™ Internet Security; Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän
käytön aloittaminen12

Suojauksen hallinta

Turvalukon paikka (lukko hankittava erikseen)

Virta

45 W:n älyverkkolaite (kiinteä)
Nelikennoinen 41 Wh:n litiumpolymeeriakku; Kolmikennoinen 31 Wh:n litiumpolymeeriakku
Jopa 6 tuntia (MM12)13,14

Mitat

37,8×25,9×2,53 cm

Paino

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

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu (päivitykset myydään erikseen), yhden vuoden takuu perusakulle
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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 saatavilla kaikissa Windows 8.1 -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, ohjaimet ja/tai ohjelmisto, jotta kaikkia Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin

hyödyntää. Katso http://windows.microsoft.com/fi-FI/
2 HD-kuvien katselemiseen vaaditaan HD-sisältöä.
3 AMD-tekniikkaa hyödyntävä kaksiydinprosessointi on suunniteltu parantamaan järjestelmän suorituskykyä. Suorituskyky vaihtelee käytettävien ohjelmistosovellusten mukaan.
4 Langaton tukiasema ja internet-yhteys ovat pakollisia, mutta ne eivät sisälly toimitukseen. Julkisten liityntäpisteiden saatavuus on rajoitettu.
5 Valinnainen, langaton lähiverkkoyhteys (802.11) myydään erikseen tai lisäominaisuutena.
6 HDMI-johto on hankittava erikseen.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1 Kaikki toiminnot eivät ole saatavilla kaikissa Windows 8.1 -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, ohjaimet ja/tai ohjelmisto, jotta kaikkia Windows 8 -käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää.

Katso http://windows.microsoft.com/fi-FI/
2 Järjestelmään on asennettu valmiiksi Windows 7 Pro -ohjelmisto, ja sen mukana toimitetaan Windows 8.1 Pro -ohjelmiston käyttöoikeus ja ohjelmat. Voit käyttää vain yhtä Windows-ohjelmistoversiota kerrallaan. Versioiden välillä 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 Tämä järjestelmä edellyttää erikseen hankittua 64-bittistä käyttöjärjestelmää ja 64-bittisiä ohjelmistotuotteita, jotta AMD-tekniikan 64-bittisiä suoritinominaisuuksia voidaan hyödyntää. AMD-tekniikan mahdollistama moniydinprosessointi on suunniteltu
parantamaan järjestelmän suorituskykyä. Kahden ytimen suorittimen ja 64-bittisen käyttöjärjestelmän sisältävän järjestelmän suorituskyky vaihtelee käytettävän ohjelmistovalikoiman mukaan. AMD:n numeroinnista ei voi päätellä kellonopeutta.
4 Kiintolevyasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Järjestelmälevystä on varattu järjestelmän palautusohjelmistolle enintään 16 Gt (Windows 7) tai 30 Gt (Windows 8.1).
5 Tekijänoikeuksin suojatun materiaalin kopiointi on ehdottomasti kielletty. Kaksikerroksisten levyjen yhteensopivuus vaihtelee laajasti kotikäyttöön tarkoitettujen DVD-soittimien ja DVD-ROM-asemien osalta. Huomaa, että DVD-RAM-asema ei voi kirjoittaa tai lukea
2,6 Gt:n yksipuolisia eikä 5,2 Gt:n kaksipuolisia (version 1.0) levyjä.
6 Langaton tukiasema ja tarvittavat internetpalvelut myydään erikseen. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua.
7 Bluetooth™ 4.0 on saatavilla vain Windows 8.1-käyttöjärjestelmässä.
8 Hankittava erikseen tai lisälaitteena.
9 HDMI-johto on hankittava erikseen.
10 Teräväpiirtokuvien katselemiseen vaaditaan teräväpiirtosisältöä (HD).
11 Edellytyksenä internet-yhteys.
12 McAfee Internet Security on 30 päivän kokeiluversio. Ohjelman päivittäminen edellyttää internet-yhteyttä. Ensimmäinen päivitys kuuluu pakettiin. Jatkossa suoritettavat päivitykset edellyttävät tilausta.
13 Windows 8 -käyttöjärjestelmässä MobileMark12-akun käyttöaika vaihtelee esimerkiksi tietokoneen mallin, kokoonpanon, ladattujen sovellusten, ominaisuuksien, langattoman toiminnan ja virranhallinta-asetusten mukaan. Akun enimmäiskapasiteetti vähenee
ajan ja käytön myötä. Katso www.bapco.com
14 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.

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
Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Yksityiskohdat saattavat vaihdella mallin mukaan. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa
rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai
puutteista. Kaikki toiminnot eivät ole saatavilla kaikissa Windows 8.1 -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden
hankkimista, ohjaimet ja/tai ohjelmisto, jotta kaikkia Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Katso http://windows.microsoft.com/fi-FI/
Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard-yhtiö käyttää lisenssillä. ENERGY STAR on Yhdysvaltain hallituksen omistama rekisteröity tavaramerkki.
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