Dataark

HP 350 G2 bærbar pc
Pålidelig bærbar computer til erhvervsbrug
Bevar forbindelsen med
grundlæggende teknologi til en
overkommelig pris, der hjælper med
at holde dig produktiv på kontoret,
eller når du er på farten. Det holdbare
design er med til at beskytte pc'en, når
den bruges mobilt, og med flere
forskellige porte kan du nemt at
oprette forbindelse til dine enheder.

HP anbefaler Windows.
● Windows 8.11
● Skærmstørrelse: 39,6 cm (15,6")

Designet til forretningsfolk

● 350 Notebook-pc'en er designet med henblik på holdbarhed – indeni og udenpå – så den opfylder behovene hos forretningsfolk
på farten.

Kræfter til virksomheder

● Du får de værktøjer, du skal bruge for at bevare førerpositionen på kontoret, med Windows 8.11 og 4. eller 5. generation af Intel®
Core™ i3-/i5-processorer2 efter eget valg – så er du klar til at arbejde.

Vigtig sikkerhed

● Beskyt din computer og dine data med valgfri TPM,3 en valgfri HP Fingerprint Reader,4 og en holder til sikkerhedslås.

Slip for kabler

● Få kontakt med kollegaer via WLAN5 og valgfri Bluetooth®4 fra kontoret eller fra dine foretrukne hotspots.

Indeholder

● Slag og stød kan ske. HP 3D DriveGuard beskytter dine data, når du er på farten, ved at registrere pludselige bevægelser og
beskytte harddisken.6
● Hold fokus samtidig med at din pc beskyttes mod mindre uheldige væskespild.
● Du kan se godt ud selv i svagt lys med et HD-webkamera (tilbehør).4
● Valgfrit AMD Radeon™ diskret grafikkort4 med op til 2 GB videohukommelse på HP 350 Notebook-pc giver imponerende visuelle
oplevelser på HD-skærmen. Refleksfrioverflade betyder, at det er nemt at læse uanset lysforholdene.
● Opret forbindelse til de enheder, du har brug for med flere porte og et indbygget DVD-drev (tilbehør).4
● Print, når du opretter forbindelse til et hotspot eller internettet.7
● Med et batteri, som brugeren kan udskifte, er vedligeholdelsen hurtigt overstået.
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Specifikationstabel

HP anbefaler Windows.

Tilgængelige operativsystemer

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 8.1 Single Language 641
Windows 7 Professional 64 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 8.1 Pro 64)2
FreeDOS 2.0

Processorfamilie3

Intel® Core™ i5-processor; Intel® Core™ i3-processor; Intel® Pentium®-processor

Tilgængelige processorer3

Intel® Core™ i5-5200U med Intel HD Graphics 5500 (2,2 GHz, op til 2,7 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ i3-4030U med Intel HD Graphics
4400 (1,9 GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Pentium® 3805U med Intel HD Graphics (1,9 GHz, 2 MB cache, 2 kerner); Intel® Celeron® 3205U med Intel HD Graphics (1,5 GHz, 2 MB
cache, 2 kerner)

Chipsæt

Chipsættet er integreret med processoren

Maksimal hukommelse

Op til 8 GB DDR3-1600 SDRAM 4
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder op til 1600 MT/s

Hukommelsessokler

2 SODIMM

Internt lager

500 GB op til 1 TB SATA (5400 o/m)5

Optisk lager

Dvd+/-rw SuperMulti DL6
(fås også uden optisk drev)

Skærm

39,6 cm (15,6") HD LED-bagbelyst, refleksfri skærm (1366 x 768)10

Tilgængelige grafikkort

Integreret: Intel® HD Graphics 5500; Intel® HD Graphics 4400; Intel® HD Graphics10
Diskret: AMD Radeon™ R5 M240 (2 GB DDR3 dedikeret, kan udskiftes)11

Lyd

DTS Sound™; To højtalere; To digitale mikrofoner

Trådløse teknologier

Kombination af 802.11b/g/n (1x1) og Bluetooth® 4.0; Kombination af 802.11a/b/g/n (2x2) Wi-Fi og Bluetooth® 4.07,8

Kommunikation

GbE NIC (10/100/1000)

Udvidelsesstik

1 multiformatlæser til digitale medier; 1 minikort i halv størrelse
(Digital mediekortlæser til flere formater, som understøtter SD, SDHC, SDXC.)

Porte og stik

2 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 VGA; 1 HDMI; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik; 1 vekselstrømsstik; 1 RJ-459

Inputenhed

Tastatur i fuld størrelse (island-style), der kan tåle væskespild og har numerisk tastatur
Pegefelt, hvor multiberøringbevægelser er aktiveret, trykfunktion er aktiveret som standard, rul og knib med 2 fingre er aktiveret som standard

Webcam

HD-kamera (udvalgte modeller)10

Tilgængelig software

HP Recovery Manager; HP SimplePass; HP Security Assistant; CyberLink YouCam 5; HP 3D Driveguard; HP ePrint12,13

Sikkerhedsstyring

Plads til sikkerhedslås (lås skal købes separat); HP-fingeraftrykslæser (tilbehør); Indbygget TPM-sikkerhedschip 1.2 (vælg modeller)14

Strømforsyning

Smart vekselstrømsadapter, 45 W; Vekselstrømsadapter, 65 W
4-cellers litium-ion-batteri på 41 Wh

Mål

38,4 x 26,4 x 2,31 cm

Vægt

Fra 2,3 kg
(Vægten afhænger af konfigurationen.)

Miljøansvar

Lav halogen15

Garanti

1 års begrænset garanti (valgfrie Care Packs sælges separat), 1 års begrænset garanti på det primære batteri
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
Kombinationslås til HP
notebook

HP's kombinationskabellås til bærbare computere er et 1,8 meter langt stålkabel, som er skærefast, vinylbelagt og
galvaniseret. Stålet har samme kvalitet som det, der bruges til flykonstruktion, og kablet kan føres omkring alle sikre
objekter og er let at koble til alle enheder med en standardlåseåbning. Det kan f.eks. være bærbare computere,
dockingstationer, stationære computere, fladskærme, printere eller projektorer.

Produktnummer: AY475AA

HP 3005pr USB
3.0-portreplikator

Alt, hvad du har brug for i hverdagen, og med én enkelt forbindelse. HP 3005pr USB 3.0-portreplikatoren er vores
ultimative platformuafhængige løsning til hot desking. Kom på nettet, gør op til seks af de USB-enheder, som du bruger
til hverdag, tilgængelige med det samme, og få højere produktivitet ved at tilslutte to eksterne skærme – alt sammen via
ét USB 3.0-kabel.

Produktnummer: H1L08AA

3-knappers HP-lasermus
med USB-tilslutning

Den imponerende slanke og holdbare 3-knappers HP-lasermus med USB-tilslutning er fremstillet til effektiv
hverdagsbrug og som et supplement til din bærbare HP Business-computer.

HP forretningstaske med
maksimumskapacitet

Bær bekvemt din notebook pc og hverdagens tilbehør i den flotte og holdbare HP forretningstaske med
maksimumskapacitet.

HP 90 W slank
kombinationsadapter med
USB

Vær produktiv med HP Slim 90 W kombinationsadapter, som kan tilføre strøm til din HP Business Notebook eller
Ultrabook™.

3 års service onsite næste
hverdag

Få 3 års reparation næste hverdag onsite udført af HP-kvalificeret tekniker for din computerenhed, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: UK703E

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: H4B81AA

Produktnummer: H5M92AA

Produktnummer: H6Y84AA
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HP anbefaler Windows.

Fodnoter
1 Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemet kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware, drivere og/eller software for at få fuldt udbytte af Windows-funktionaliteten. Besøg http://www.microsoft.com.
2 Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareapplikationer. 64-bit-computersystem påkrævet. Ydeevnen afhænger af hardware- og

softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
3 TPM er en valgfri funktion, som kun findes til 5. generation af Intel® Core i3-/i5-processorer.
4 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør
5 Trådløst adgangspunkt og internettjeneste er påkrævet og skal anskaffes separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.
6 Kræver Microsoft Windows.
7 HP ePrint kræver internetforbindelse til en HP-printer med internetadgang samt oprettelse af en HP ePrint-konto (på www.hp.com/go/businessmobileprinting kan du se en liste over kvalificerede printere, understøttede dokument- og billedtyper og andre
oplysninger om HP ePrint

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1 Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemet kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware, drivere og/eller software for at få fuldt udbytte af Windows-funktionaliteten. Besøg http://www.microsoft.com.

2 Windows 7 Professional er forudinstalleret på dette system, og der medfølger også en licens og et medie til Windows 8.1 Pro. Du kan kun bruge én version af Windows ad gangen. Hvis du vil skifte mellem versionerne, skal du først afinstallere den ene version og

dernæst installere den anden. Du skal sørge for at sikkerhedskopiere alle data (filer, fotografier mv.), før du afinstallerer og installere styresystemer for at undgå tab af data.
3 Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareapplikationer. 64-bit computersystem påkrævet. Ydeevnen afhænger af hardware- og
softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
4 Maksimeret ydeevne med to kanaler kræver SODIMM'er af samme størrelse og med samme hastighed i de to hukommelsessokler.
5 I forbindelse med harddiske er 1 GB = 1 milliard byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Op til 36 GB (for Windows 8.1) af diskpladsen er reserveret til systemgendannelsessoftware.
6 Dobbeltlags-diske kan lagre flere data end enkeltlags-diske. Men dobbeltlags-diske, der brændes med dette drev, er muligvis ikke kompatible med en lang række eksisterende enkeltlags-dvd-drev og -afspillere. Bemærk, at dvd-ram ikke kan læse eller skrive til
2,6 GB ensidet-/5,2 GB dobbeltsidet-mediefiler i version 1.0. Kopiér ikke materiale beskyttet af copyright.
7 Wi-Fi og Wi-Fi-kombinationer er ekstraudstyr. Trådløst adgangspunkt og internettjeneste er påkrævet og skal anskaffes separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse hotspots.
8 Bluetooth™ kræver Windows.
9 HDMI-kabel skal anskaffes separat.
10 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder.
11 Særskilte grafikkort anvender en del af den samlede systemhukommelse til skærmydelse. Systemhukommelse, der er forbeholdt skærmen, kan ikke bruges af andre programmer.
12 HP ePrint kræver internetforbindelse til en HP-printer med internetadgang samt oprettelse af en HP ePrint-konto (på www.hp.com/go/businessmobileprinting kan du se en liste over kvalificerede printere, understøttede dokument- og billedtyper og andre
oplysninger om HP ePrint
13 HP 3D DriveGuard kræver Windows.
14 Fingeraftrykslæseren er valgfrit tilbehør.
15 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og tilbehør har ikke lavt halogenindhold. Reservedele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold
16 Kun PRC

Få mere at vide på
www.hp.eu/notebooks
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og planer for teknologiopdatering, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine it-mål. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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