Podatkovni list

Prenosni računalnik HP 255 G3
Pomembna mobilnost
Prenosni računalnik HP 255 G3 je
glede na zmogljivost cenovno ugoden
prenosnik z diagonalo zaslona
39,6 cm (15,6"), trpežnim ohišjem v
mat barvi oglja, tehnologijo AMD,
sistemom Windows 8.1 in ključnimi
funkcijami za dodatno zaščito.
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HP priporoča Windows.
● Windows 8.1
● Velikost zaslona: Diagonala 39,6 cm
(15,6 palca)

Izdelano za mobilno uporabo

● Ne glede na to, ali imate sestanek na drugem koncu hodnika ali na drugem koncu mesta, se lahko zanesete na vzdržljivo ohišje, ki
varuje prevleko v barvi mat oglja.
● Na zaslonu HD2 z diagonalo 39,6 cm (15,6") lahko uživate v odlični sliki, ne da bi žrtvovali prenosljivost.

Namenjeno podjetjem
●
●
●
●

Opravljajte poslovne naloge z močjo najnovejših dvojedrnih procesorjev AMD.3
S pomočjo tehnologije AMD lahko prenosnik opravlja zahtevne službene naloge, poleg tega pa je cenovno ugoden.
Zaradi grafičnih zmogljivosti AMD lahko poročilom, slikam in drugim izdelkom dodate privlačno grafiko in žive barve.
S funkcijo Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN4,5, ki vam zagotavlja povezavo, lahko iz pisarne ali priljubljenih vročih točk dostopate do
interneta in e-pošte.

Dodatne možnosti še izboljšujejo izkušnjo.

● HP, kot vodilno svetovno podjetje na področju osebnih računalnikov, vam zdaj v vseh izdelkih zagotavlja operacijski sistem
Windows 8.11, ki je zasnovan tako, da izpolnjuje zahteve poslovnega sveta. Zagotovite si vrhunsko zaščito in tako zavarujte
podatke in naprave. Vaša izkušnja z operacijskim sistemom Windows 8.11. Bodite učinkovitejši s HP-jem.
● Prek predhodno nameščene programske opreme v prenosniku si lahko ogledujete vrhunsko večpredstavnost – od izobraževanja
do predstavitev prodaje.
● Vgrajeni zvočniki vam omogočajo izjemno izkušnjo poslušanja.
● Predstavitvam dodajte slog, kadar se prek HDMI-ja povezujete z večjimi zasloni HD2.6
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Prenosni računalnik HP 255 G3
Tabela specifikacij

HP priporoča Windows.

Razpoložljiv operacijski sistem

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 8.1 Single Language 642
Windows 7 Professional 64 (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico iz operacijskega sistema Windows 8.1 Pro)2
Ubuntu
FreeDOS 2.0

Družina procesorjev3

AMD A4 APU; AMD E1 APU

Razpoložljivi procesorji3

AMD Dual-Core E1-6010 APU z grafično kartico Radeon R2 (1,35 GHz, 1 MB predpomnilnika); AMD Dual-Core E1-2100 APU z grafično kartico Radeon HD 8210 (1 GHz, 1 MB
predpomnilnika); AMD Quad-Core A4-5000 APU z grafično kartico Radeon HD 8330 (1,5 GHz, 2 MB predpomnilnika)

Nabor vezij

Vezje je vgrajeno v procesor

Največja velikost pomnilnika

Največ 8 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM

Pomnilniške reže

1 SODIMM

Notranji pomnilnik

320 GB največ 1 TB SATA (5400 obr/min)4

Optična shramba

Pogon DVD+/-RW SuperMulti DL5

Prikaz

39,6-cm (15,6-palčni) ravni zaslon HD z osvetlitvijo LED in zaščito proti bleščanju (1366 x 768)10

Razpoložljiva grafika

Grafična kartica AMD Radeon™ HD 8330 (konfiguracije AMD A4-5000 APU); Grafična kartica AMD Radeon™ HD 8210 (konfiguracije AMD E1-2100 APU)10,13

Zvočna kartica

Podpora za HD Audio; dva zvočnika; en digitalni mikrofon

Brezžične tehnologije

Brezžični vmesnik Qualcomm 802.11b/g/n (1x1); Kombinirani priključek Qualcomm 802.11b/g/n (1x1) in Bluetooth® 4.06,7,8

Komunikacije

Omrežna kartica Realtek Ethernet (10/100 NIC)

Razširitvene reže

1x bralnik digitalnih pomnilniških kartic

Vrata in priključki

1x USB 3.0; 2x USB 2.0; 1x HDMI; 1x VGA; 1x stereo izhod za slušalke/linijski izhod; 1x napajalni priključek za izmenični tok; 1 RJ-459

Vhodna naprava

Tipkovnica standardne velikosti
Sledilna tablica z dvema gumboma s funkcijama levo in desno, podpira večdotične geste

Spletna kamera

Kamera VGA10,11

Razpoložljiva programska oprema

Buy Office; Recovery Manager Installer; Cyberlink Youcam DE; Cyberlink Power DVD (na voljo le pri nekaterih modelih); McAfee™ Internet Security; Uvod v Windows 8,112

Upravljanje varnosti

Reža za varnostno ključavnico (ključavnico morate kupiti posebej)

Napajanje

Pametni napajalnik za izmenični tok 45 W (vgrajen)
4-celični litij-ionski polimerni akumulator (41 Wh); 3-celični litij-ionski polimerni akumulator (31 Wh)
Do 6 ur (MM12)13,14

Mere

37,8 × 25,9 × 2,53 cm

Teža

Že od 2,19 kg
(Teža je odvisna od konfiguracije.)

Garancija

1-letna omejena garancija (nadgradnje so na voljo za doplačilo), 1-letna garancija za primarni akumulator
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HP priporoča Windows.

Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Podvojevalnik vrat HP
3001pr USB 3.0

Spoznajte pravo rešitev, t. i. prostore »hot-desking«, ki niso odvisni od računalniškega okolja, za vzpostavitev povezave
s spletom ter povezavo s posameznim zunanjim zaslonom in največ tremi napravami USB.

Nahrbtnik HP Essential

Nahrbtnik HP Essential je odlična izbira za študente in poslovneže.

Laserska miška HP USB s 3
gumbi

Zelo modna in vzdržljiva laserska miška HP USB s 3 gumbi je namenjena vsakodnevnemu delu in dopolnjevanju
poslovnega prenosnika HP.

Ključavnica HP Ultraslim
Keyed Cable

Hitro in enostavno zaščitite svoj računalnik HP Ultrabook™ ali prenosnik s ključavnico za kabel HP Ultraslim Keyed Cable
Lock

Pametni napajalnik HP 45 W

Imejte pri sebi dodaten lahek in vsestranski pametni napajalnik HP 45 W, ki vam bo pomagal delati produktivno cel dan.

3-leta naslednji delovni dan
na domu

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni
tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo
Številka izdelka: UK703E

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: F3S42AA

Številka izdelka: H1D24AA

Številka izdelka: H4B81AA

Številka izdelka: H4D73AA

Številka izdelka: H6Y88AA
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HP priporoča Windows.

Opombe k sporočilom
1 V vseh izdajah operacijskega sistema Windows 8.1 niso na voljo vse funkcije. Za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 8.1 sistemi morda potrebujejo posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo, gonilniki in/ali programska

oprema. Oglejte si http://windows.microsoft.com/sl-SI/.
2 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.
3 Dvojedrno procesiranje, ki ga omogoča tehnologija AMD, je namenjeno izboljšanju delovanja tega sistema. Zaradi širokega izbora aplikacij programske opreme, ki so na voljo, se zmogljivost razlikuje.
4 Za uporabo sta potrebni brezžična dostopna točka in internetna storitev, ki nista vključeni. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
5 Brezžični LAN/802.11 je izbirna funkcija, ki jo je mogoče kupiti posebej ali kot dodatek.
6 Kabel HDMI je na voljo posebej.

Tehnične specifikacije zanikanja
1 V vseh izdajah operacijskega sistema Windows 8.1 niso na voljo vse funkcije. Za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 8 sistemi morda potrebujejo posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo, gonilniki in/ali programska oprema.

Oglejte si http://windows.microsoft.com/sl-SI/.
2 V tem sistemu je predhodno nameščena programska oprema Windows 7 Pro, priložena pa sta mu tudi licenca in predstavnost za programsko opremo Windows 8.1 Pro. Naenkrat lahko uporabljate le eno različico programske opreme Windows. Za preklapljanje
med različicama boste morali odstraniti eno in namestiti drugo različico. Pred odstranjevanjem in nameščanjem operacijskih sistemov morate narediti varnostne kopije vseh podatkov (datoteke, fotografije itd.), da jih ne bi izgubili.
3 Ta sistem zahteva 64-bitni operacijski sistem, ki ga kupite posebej, in 64-bitne izdelke programske opreme za izkoriščanje 64-bitnih zmogljivosti procesiranja, ki jih omogoča tehnologija AMD. Večjedrno procesiranje, ki ga omogoča tehnologija AMD, je namenjeno
izboljšanju delovanja tega sistema. Zaradi širokega izbora aplikacij programske opreme, ki so na voljo, se zmogljivost sistema, vključno s 64-bitnim operacijskim sistemom in dvojedrnim procesorjem, razlikuje. Sistem številčenja AMD ni merilo za frekvenco.
4 Za trde diske, 1 GB = 1 milijarda bajtov. TB = 1 bilijon bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša. Za programsko opremo za obnovitev sistema je rezerviranih do 16 GB (za Windows 7) in do 30 GB (za Windows 8.1) sistemskega diska
5 Kopiranje avtorsko zaščitenega gradiva je strogo prepovedano. Združljivost medijev Double Layer je pri nekaterih predvajalnikih DVD za domačo uporabo in pogonih DVD-ROM različna. Opomba: DVD-RAM ne omogoča branja ali zapisovanja na enostranske medije
velikosti 2,6 GB ali na dvostranske medije velikosti 5,2 GB – različica 1.0.
6 Potrebujete brezžično dostopno točko in dostop do interneta (naprodaj posebej). Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
7 Bluetooth™ 4.0 je na voljo le v operacijskem sistemu Windows 8.1.
8 Naprodaj posebej ali kot dodatna funkcija.
9 Kabel HDMI je na voljo posebej.
10 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.
11 Potrebujete dostop do interneta.
12 Za McAfee internet security velja 30-dnevno preizkusno obdobje. Za prejem posodobitev potrebujete dostop do interneta. Prva posodobitev je vključena. Za nadaljnje posodobitve je potrebna naročnina.
13 Življenjska doba akumulatorja v operacijskem sistemu Windows 8/mobilemark12 je odvisna od modela izdelka, konfiguracije, naloženih aplikacij, funkcij, brezžičnih funkcij in nastavitev upravljanja porabe energije. Največja zmogljivost akumulatorja se s časom in
z uporabo zmanjša. Za več podrobnosti glejte spletno mesto www.bapco.com.
14 Življenjska doba akumulatorja v operacijskem sistemu Windows 7 je odvisna od različnih dejavnikov, na primer od modela izdelka, konfiguracije, nameščenih aplikacij, funkcij, uporabe, brezžičnih funkcij in nastavitev upravljanja porabe energije. Največja
zmogljivost akumulatorja se s časom in z uporabo zmanjša. Za več podrobnosti glejte spletno mesto www.bapco.com.

Več informacij na
www.hp.eu/notebooks
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila. Posebne funkcije se lahko razlikujejo glede na model. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah,
priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma
pomanjkljivosti v tem dokumentu. V vseh izdajah operacijskega sistema Windows 8.1 niso na voljo vse funkcije. Za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega
sistema Windows 8.1 sistemi morda potrebujejo posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo, gonilniki in/ali programska oprema. Oglejte si
http://windows.microsoft.com/sl-SI/.
Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo podjetje Hewlett-Packard uporablja na podlagi licence. ENERGY STAR je registrirana blagovna znamka vlade ZDA.
AMD in Radeon sta blagovni znamki podjetja Advanced Micro Devices, Inc. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.
4AA5-1779SLE, marec 2015

