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HP 255 G3 Dizüstü Bilgisayar
Temel Mobilite
HP 255 G3 Dizüstü Bilgisayar, 39,6 cm
(15,6 inç) diyagonal ekran, mat kömür
renkli dayanıklı bir kasa, AMD
teknolojisi, Windows 8.1 ve ek koruma
amaçlı temel özellikler içeren uygun
fiyatlı bir dizüstü bilgisayarıdır.
1

HP, Windows ürününü önerir.
● Windows 8.1
● Ekran Boyutu: 39,6 cm (15,6 inç)
diyagonal

Mobil kullanım için üretilmiştir.

● Ofisinizde kullanırken veya şehir dışında bir toplantıya giderken, bu dizüstü bilgisayarın sağlam kasasının, mat siyah kaplamasını
koruyacağından emin olabilirsiniz.
● 39,6 cm (15,6") diyagonal boyutlu HD2 ekran ile, taşınabilirlikten ödün vermeden güzel görüntülerin keyfini çıkarabileceksiniz.

İş amaçlı kullanım için güçlendirilmiştir.
●
●
●
●

İşinizle ilgili yapmanız gerekenleri en yeni AMD çift çekirdekli işlemcilerin gücü sayesinde kolayca yerine getirin.3
AMD teknolojilerinin kullanıldığı dizüstü bilgisayarınız, işinizin zorlu görevlerini bütçenizi aşmadan halletmenizi sağlar.
AMD'nin grafik özellikleri sayesinde raporlara, görüntülere ve daha birçok belgeye etkili görseller ve canlı renkler katın.
Bağlantınızı sürdürmenize yardımcı olan Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN4,5 sayesinde ofisten veya favori erişim noktanızdan Internet'e ve
e-postalarınıza erişin.

Ekstra özellikler deneyiminize değer katar.

● Bilgisayar konusunda dünya lideri olan HP, şimdi iş gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde tasarlanan tüm ürünlerinde Windows
8.11'i sunmaktadır. Verilerinizi ve cihazlarınızı korurken kurumsal standartlarda güvenlik elde edin. Windows 8.11 deneyiminiz. HP
ile daha iyi hale getirin.
● Önceden yüklenmiş yazılımları kullanarak, eğitimlerden satış videolarına kadar, yüksek kaliteli tüm çoklu ortam içeriklerini
doğrudan dizüstü bilgisayarınızda görüntüleyin.
● Tümleşik hoparlörler sıra dışı bir dinleme deneyimi sunar.
● HDMI bağlantı noktası6 aracılığıyla daha büyük HD2 ekranlara bağlanarak sunumlarınızın ayrıntılarını sergileyin.
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HP 255 G3 Dizüstü Bilgisayar
Teknik Özellikler Tablosu

HP, Windows ürününü önerir.

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 8.1 Single Language 642
Windows 7 Professional 64 (Windows 8.1 Pro sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)2
Ubuntu
FreeDOS 2.0

İşlemci ailesi3

AMD A4 APU; AMD E1 APU

Kullanılabilir İşlemciler3

AMD Çift Çekirdekli E1-6010 APU, Radeon R2 Grafik Kartı ile (1,35 GHz, 1 MB önbellek); AMD Çift Çekirdekli E1-2100 APU, Radeon HD 8210 Grafik Kartı ile (1 GHz, 1 MB önbellek);
AMD Dört Çekirdekli A4-5000 APU, Radeon HD 8330 Grafik Kartı ile (1,5 GHz, 2 MB önbellek)

Yonga kümesi

Yonga seti işlemciyle tümleşiktir

Azami Bellek

En fazla 8 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM

Bellek yuvaları

1 SODIMM

Dahili Depolama

320 GB en fazla 1 TB SATA (5400 rpm)4

Optik Depolama

DVD+/–RW SuperMulti DL5

Ekran

39,6 cm (15,6 inç) diyagonal LED arkadan aydınlatmalı HD yansımasız düz ekran (1366 x 768)10

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

AMD Radeon™ HD 8330 Grafik Kartı (AMD A4-5000 APU yapılandırmaları); AMD Radeon™ HD 8210 Grafik Kartı (AMD E1-2100 APU yapılandırmaları)10,13

Ses

HD ses desteği; çift hoparlörler; tek dijital mikrofon

Kablosuz Teknolojileri

Qualcomm 802.11b/g/n (1x1) WiFi; Qualcomm 802.11b/g/n (1x1) Bluetooth® 4.0 Birleşik6,7,8

İletişim

Realtek Ethernet (10/100 NIC)

Genişletme Yuvaları

1 dijital ortam kartı okuyucusu

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

1 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 HDMI; 1 VGA; 1 stereo kulaklık/hat çıkışı; 1 AC güç kaynağı; 1 RJ-459

Giriş Cihazı

Tam boyutlu klavye
Sol ve sağ tıklama özellikleri olan dokunmatik yüzey, çoklu dokunma hareketleri desteklenmektedir

Web kamerası

VGA web kamerası10,11

Kullanılabilir Yazılımlar

Office Satın Alın; Recovery Manager Installer; Cyberlink Youcam DE; Cyberlink Power DVD (belirli modellerde bulunur); McAfee™ Internet Security; Windows 8.1 Kullanmaya
Başlayın12

Güvenlik Yönetimi

Güvenlik kilidi yuvası (kilit ayrı olarak satın alınır)

Güç

45 W Akıllı AC adaptörü (tümleşik)
4 hücreli, 41 WHr Lityum İyon polimer; 3 hücreli, 31 WHr Lityum İyon polimer
6 saate kadar (MM12)13,14

Boyutlar

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

Ağırlık

En düşük ağırlık 2,19 kg
(Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir.)

Garanti

2 yıllık sınırlı garanti (yükseltme seçenekleri mevcuttur, ayrıca satılır), birincil pil için 1 yıllık garanti
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP 3001pr USB 3.0 Bağlantı
Noktası Çoğaltıcısı

Çevrimiçi olmak ve tek bir harici ekran ile üç USB bağlantılı aygıta bağlanmak için, kullanıma hazır, platformdan bağımsız
ve sık yer değiştirmeye uygun çözümle tanışın.

HP Essential Sırt Çantası

HP Essential Sırt Çantası, hem öğrenciler hem de iş adamları için mükemmel bir dizüstü bilgisayar taşıma çözümüdür.

HP 3 Düğmeli USB Lazer Fare

Son derece etkileyici bir şıklığa sahip, sağlam HP 3 Düğmeli USB Lazer Fare, günlük performans ve HP İş Amaçlı
Bilgisayarınızı tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Ürün numarası: F3S42AA

Ürün numarası: H1D24AA

Ürün numarası: H4B81AA

HP Ultraslim Anahtarlı Kablo
Kilidi

HP Ultraslim Anahtarlı Kablo Kilidi ile HP Ultrabook™ veya dizüstü bilgisayarınızı hızlı ve kolay bir şekilde koruma altına
alın.

HP 45W Akıllı AC Adaptörü

Hafif ve çok yönlü HP 45W Akıllı AC Adaptör ile gün boyu verimli olun ve elinizin altında ek bir adaptör bulundurun.

3 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, 3 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım hizmeti alın
Ürün numarası: UK703E

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

Ürün numarası: H4D73AA

Ürün numarası: H6Y88AA
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Mesaj Altbilgileri
1 Bütün özellikler tüm Windows 8.1 sürümlerinde bulunmaz. Sistemler, Windows 8.1'nin sağladığı tüm işlevsellikten yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrıca satın alınmış donanım, sürücüler ve/veya yazılım gerektirebilir. http://windows.microsoft.com/vi-VN/

adresine bakın.
2 HD görüntüleri görebilmek için HD içeriği gerekir.
3 AMD çift çekirdekli işlem teknolojisi bu sistemin performansını yükseltmek için tasarlanmıştır. Performans, mevcut çeşitli yazılım uygulamalarına göre değişiklik gösterir.
4 Kablosuz erişim noktası ve Internet hizmeti gereklidir, ancak bunlar ürüne dahil değildir. Kullanılabilecek genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
5 Kablosuz LAN/802.11, ayrı veya eklenti özellik olarak satılan isteğe bağlı bir özelliktir.
6 HDMI kablosu ayrıca satılır.

Teknik özellikler yasal uyarılar
1 Bütün özellikler tüm Windows 8.1 sürümlerinde bulunmaz. Sistemler, Windows 8'nin sağladığı tüm işlevsellikten yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrıca satın alınmış donanım, sürücüler ve/veya yazılım gerektirebilir. http://windows.microsoft.com/vi-VN/

adresine bakın.
2 Bu sistem Windows 7 Pro yazılımıyla birlikte önceden yüklenmiştir, ayrıca Windows 8.1 Pro yazılımı için gerekli lisans ve medya da sağlanır. Windows yazılımının aynı anda yalnızca bir sürümünü kullanabilirsiniz. Sürümler arası geçiş yapmak için bir sürümü kaldırıp
diğerini yüklemeniz gerekir. Verilerinizi kaybetmemek için işletim sistemlerini kaldırmadan ve yüklemeden önce tüm verilerinizi yedeklemelisiniz.
3 Bu sistem, AMD teknolojisinin 64 bit işlem özelliğinden yararlanılması için ayrı satın alınan 64 bit işletim sistemi ve 64 bit yazılım ürünleri gerektirir. AMD teknolojisiyle sunulan çok çekirdekli işlem özelliği bu sistemin performansını yükseltmek için tasarlanmıştır.
Çok çeşitli yazılım uygulamaları ile, 64 bit işletim sistemi ve çift çekirdekli işlemci içeren bir sistemin performansı değişebilir. AMD'nin numaralandırma yöntemi saat hızı ölçütü değildir.
4 Sabit sürücüler için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha düşüktür. Sistem kurtarma yazılımı için 16 GB'ye kadar (Windows 7) ve 30 GB'ye kadar (Windows 8.1) sistem disk alanı ayrılmıştır.
5 Telif hakkına tabi olan malzemelerin çoğaltılması kesinlikle yasaktır. Çift Katmanlı ortam uyumluluğu bazı ev DVD oynatıcılarında ve DVD-ROM sürücülerinde büyük ölçüde farklılık gösterir. DVD-RAM'in, 2,6 GB Tek Taraflı/5,2 GB Çift Taraflı – Sürüm 1.0 Ortamlardan
okuyamadığını veya bu ortamlara yazamadığını unutmayın.
6 Kablosuz erişim noktası ve İnternet hizmeti gereklidir ve ayrı olarak satılır. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
7 Bluetooth™ 4.0 yalnızca Windows 8.1 işletim sisteminde kullanılabilir.
8 Ayrı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
9 HDMI kablosu ayrı olarak satılır.
10 HD görüntüleri görebilmek için HD içeriği gerekir.
11 Internet erişimi gereklidir.
12 McAfee Internet Security, 30 gün süreli deneme sürümüdür. Güncelleştirmeleri almak için İnternet erişimi gereklidir. İlk güncelleştirme dahildir. Sonraki güncelleştirmeler için abonelik gereklidir.
13 Windows 8/mobilemark12 pil ömrü; ürün modeline, yapılandırmaya, yüklü uygulamalara, özelliklere, kablosuz işlevlerine ve güç yönetimi ayarlarına göre değişiklik gösterir. Maksimum pil kapasitesi zaman geçtikçe ve kullandıkça azalacaktır. Bkz.
www.bapco.com.
14 Windows 7 pil ömrü; ürün modeli, yapılandırma, yüklü uygulamalar, özellikler, kullanım, kablosuz işlevleri ve güç yönetimi ayarları gibi çeşitli etkenlere göre değişiklik gösterir. Maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması doğal bir
durumdur. Daha fazla bilgi için www.bapco.com adresine bakın.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/notebooks
HP Finans Hizmetleri ile çalışın

BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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