Φύλλο δεδομένων

Φορητός υπολογιστής HP 350 G2
Αξιόπιστος επαγγελματικός φορητός υπολογιστής
Παραμείνετε συνδεδεμένοι με
προσιτές, απαραίτητες τεχνολογίες
που διευκολύνουν την
παραγωγικότητά σας σε εντός και
εκτός γραφείου. Ανθεκτική σχεδίαση
που προστατεύει τον υπολογιστή
κατά τη φορητή χρήση. Η πλήρης
σειρά θυρών σάς επιτρέπει να
συνδέετε εύκολα τις συσκευές σας.

Η HP συνιστά Windows.
● Windows 8.11
● Μέγεθος οθόνης: 39,6 cm (15,6")

Σχεδιασμένος για επαγγελματίες

● Σχεδιασμένος για αξιοπιστία – μέσα και έξω – ο φορητός υπολογιστής 350 ανταποκρίνεται στις ανάγκες φορητότητας των
επαγγελματιών.

Σχεδιασμένος για επαγγελματική χρήση

● Αποκτήστε τα εργαλεία που χρειάζεστε για να έχετε τον έλεγχο με Windows 8.11 και επεξεργαστή Intel® Core™ i3/i5 4ης ή 5ης
γενιάς2 της επιλογής σας, και είστε έτοιμοι για δουλειά.

Ουσιαστική ασφάλεια

● Προστατεύστε τον υπολογιστή και τα δεδομένα σας με το προαιρετικό TPM3, την προαιρετική συσκευή ανάγνωσης
δακτυλικών αποτυπωμάτων HP4 και την υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας.

Κόψτε τα καλώδια

● Συνδεθείτε με συναδέλφους με το WLAN5 και το προαιρετικό Bluetooth®4 στο γραφείο ή από τα αγαπημένα σας hotspot.

Χαρακτηριστικά

● Ατυχήματα και χτυπήματα συμβαίνουν. Το HP 3D DriveGuard προστατεύει τα δεδομένα σας κατά τις μετακινήσεις σας,
ανιχνεύοντας τις απότομες κινήσεις και προστατεύοντας το σκληρό δίσκο.6
● Εστιάστε στην εργασία σας και προστατεύστε τον υπολογιστή σας από τα μικροατυχήματα με υγρά.
● Φανείτε στα καλύτερά σας, ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, με την προαιρετική κάμερα web HD.4
● Η επιλογή ξεχωριστών γραφικών AMD Radeon™4 με έως 2GB μνήμη βίντεο στον HP 350 παρέχει εντυπωσιακή εμπειρία
εικόνας στην οθόνη HD. Τα αντιθαμβωτικά χαρακτηριστικά υποστηρίζουν εύκολη ανάγνωση σε σχεδόν οποιονδήποτε
φωτισμό.
● Αποκτήστε τις συνδέσεις που χρειάζεστε με τις απαραίτητες θύρες και την προαιρετικά ενσωματωμένη μονάδα DVD.4
● Εκτυπώστε όταν συνδέεστε σε ένα hotspot ή στο Internet.7
● Με μπαταρία που μπορεί να αντικατασταθεί από το χρήστη, απολαμβάνετε πρακτικότητα και εύκολη συντήρηση.
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Φορητός υπολογιστής HP 350 G2
Πίνακας προδιαγραφών

Η HP συνιστά Windows.

Διαθέσιμο λειτουργικό σύστημα

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

Οικογένεια επεξεργαστή3

Επεξεργαστής Intel® Core™ i5, Επεξεργαστής Intel® Core™ i3, επεξεργαστής Intel® Pentium®

Διαθέσιμοι επεξεργαστές3

Intel® Core™ i5-5200U με γραφικά Intel HD 5500 (2,2 GHz, έως 2,7 GHz με Intel Turbo Boost Technology, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες), Intel® Core™ i3-4030U με γραφικά Intel
HD 4400 (1,9 GHz, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες), επεξεργαστής Intel® Pentium® 3805U με γραφικά Intel HD (1,9 GHz, μνήμη cache 2 MB, 2 πυρήνες), Intel® Celeron® 3205U με
γραφικά Intel HD (1,5 GHz, μνήμη cache 2 MB, 2 πυρήνες)

Chipset

Το chipset είναι ενσωματωμένο στον επεξεργαστή

Μέγιστη μνήμη

Έως 8 GB DDR3-1600 SDRAM 4
Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Ταχύτητες μεταφοράς έως 1600 MT/s

Υποδοχές μνήμης

2 SODIMM

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

500 GB έως 1 TB SATA (5400 rpm)5

Οπτική αποθήκευση

DVD+/-RW SuperMulti DL6
(επιλογή χωρίς μονάδα οπτικού δίσκου)

Οθόνη

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

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένο: Intel® HD 5500, Intel® HD 4400, Intel® HD10
Ξεχωριστά: AMD Radeon™ R5 M240 (αποκλειστική μνήμη DDR3 2 GB, δυνατότητα εναλλαγής)11

Ήχος

DTS Sound™. Δύο ηχεία, διπλό ψηφιακό μικρόφωνο

Τεχνολογία ασύρματης
επικοινωνίας

Σύνθετος προσαρμογέας 802.11b/g/n (1x1) και Bluetooth® 4.0, σύνθετος προσαρμογέας 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi και Bluetooth® 4.07,8

Επικοινωνίες

GbE NIC (10/100/1000)

Υποδοχές επέκτασης

1 συσκευή ανάγνωσης καρτών ψηφιακών μέσων πολλών μορφών, 1 μισού ύψους για mini-card
(Η συσκευή ανάγνωσης ψηφιακών μέσων πολλών μορφών υποστηρίζει SD, SDHC, SDXC.)

Θύρες και υποδοχές

2 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 VGA, 1 HDMI, 1 σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου, 1 τροφοδοσίας AC, 1 RJ-459

Συσκευή εισόδου

Αδιάβροχο πληκτρολόγιο island πλήρους μεγέθους με αριθμητικό πληκτρολόγιο
Touchpad με δυνατότητα κινήσεων πολλαπλής αφής, πατήματα ενεργοποιημένα από προεπιλογή, κύλιση με 2 δάχτυλα και τσίμπημα ενεργοποιημένα από προεπιλογή

Webcam

Κάμερα HD (επιλεγμένα μοντέλα)10

Διαθέσιμο λογισμικό

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

Διαχείριση ασφάλειας

Υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας (η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά), συσκευή ανάγνωσης αποτυπωμάτων HP (προαιρετικά), ενσωματωμένο τσιπ ασφαλείας TPM 1.2 (σε
επιλεγμένα μοντέλα)14

Ισχύς

Έξυπνο τροφοδοτικό AC 45 W, τροφοδοτικό AC 65 W
Λιθίου 4 στοιχείων 41 WHr

Διαστάσεις

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

Βάρος

Ξεκινά από 2,3 kg
(Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.)

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο15

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους (διατίθενται προαιρετικά υπηρεσίες Care Pack που πωλούνται ξεχωριστά). Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία
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Η HP συνιστά Windows.

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Κλειδαριά combo για
notebook HP

Η σύνθετη κλειδαριά καλωδίου φορητού υπολογιστή HP διαθέτει ένα καλώδιο 6,5 ποδών από γαλβανισμένο,
ανθεκτικό ατσάλι που χρησιμοποιείται στην αεροναυπηγική και επίστρωση βινυλίου, τυλίγεται γύρω από οποιοδήποτε
σταθερό αντικείμενο και συνδέεται εύκολα σε οποιαδήποτε συσκευή με τυπική υποδοχή κλειδαριάς. Π.χ. σε φορητό
υπολογιστή, σταθμό επιτραπέζιας σύνδεσης, επιτραπέζιο υπολογιστή, επίπεδη οθόνη, εκτυπωτές ή προβολέα.

Αριθμός προϊόντος: AY475AA

Πολλαπλασιαστής θυρών
USB 3.0 HP 3005pr

Όλα όσα χρειάζεστε κάθε μέρα, έτοιμα με μία απλή σύνδεση. Ο πολλαπλασιαστής θυρών USB 3.0 HP 3005pr είναι η
απόλυτη λύση για hot-desking ανεξαρτήτως πλατφόρμας. Συνδεθείτε online, ορίστε έως και έξι συσκευές USB για
άμεση διαθεσιμότητα καθημερινά, και ενισχύστε την παραγωγικότητα με σύνδεση σε δύο εξωτερικές οθόνες — όλα
μέσω ενός μόνο καλωδίου USB 3.0.

Αριθμός προϊόντος: H1L08AA

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.

Τσάντα HP Business Top
Load

Μεταφέρετε άνετα το φορητό υπολογιστή και τα καθημερινά αξεσουάρ σας στην κομψή και ανθεκτική τσάντα HP
Business Top Load.

Λεπτό σύνθετο τροφοδοτικό
HP 90 W με USB

Ενισχύστε την παραγωγικότητά σας με το λεπτό τροφοδοτικό 90 W της ΗΡ που μπορεί να τροφοδοτήσει
επαγγελματικό φορητό υπολογιστή ή Ultrabook™ της ΗΡ.

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: H4B81AA

Αριθμός προϊόντος: H5M92AA

Αριθμός προϊόντος: H6Y84AA
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Φορητός υπολογιστής HP 350 G2

Η HP συνιστά Windows.

Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης ή/και λογισμικό για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας

των Windows. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.
2 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Απαιτείται σύστημα 64-bit. Η
απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
3 Το TPM είναι πρόσθετο χαρακτηριστικό που διατίθεται μόνο με τους επεξεργαστές Intel® Core i3/i5 5ης γενιάς.
4 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
5 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet, τα οποία διατίθενται ξεχωριστά. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
6 Απαιτούνται Windows.
7 Απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή HP με δυνατότητα σύνδεσης στο web και δημιουργία λογαριασμού HP ePrint (για τη λίστα των υποστηριζόμενων εκτυπωτών, των υποστηριζόμενων τύπων εγγράφων και εικόνας, και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με
το HP ePrint, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/businessmobileprinting).

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης ή/και λογισμικό για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας

των Windows. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.
2 Σε αυτό το σύστημα υπάρχει προεγκατεστημένο το λογισμικό Windows 7 Professional 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 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Απαιτείται σύστημα 64-bit. Η
απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
4 Για μέγιστη απόδοση δύο καναλιών απαιτούνται SODIMM ίδιου μεγέθους και ίδιας ταχύτητας και στις δύο υποδοχές μνήμης.
5 Για σκληρούς δίσκους, GB = 1 δις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 36 GB (στα Windows 8.1) του δίσκου του συστήματος είναι δεσμευμένα για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
6 Οι δίσκοι διπλής επίστρωσης αποθηκεύουν περισσότερα δεδομένα από τους δίσκους μονής επίστρωσης. Ωστόσο, οι δίσκοι διπλής επίστρωσης που εγγράφονται με αυτή τη μονάδα μπορεί να μην είναι συμβατοί με πολλές μονάδες και συσκευές
αναπαραγωγής DVD μονής επίστρωσης. Η μονάδα DVD-RAM δεν πραγματοποιεί ανάγνωση ή εγγραφή μέσων 2,6 GB μονής όψης/5,2 GB διπλής όψης έκδοσης 1.0. Μην αντιγράφετε περιεχόμενο με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.
7 Ο προσαρμογέας Wi-Fi και ο σύνθετος προσαρμογέας WiFi είναι προαιρετικοί. Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet που διατίθενται ξεχωριστά. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
8 Για το Bluetooth™ απαιτούνται Windows.
9 Το καλώδιο HDMI πωλείται ξεχωριστά.
10 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
11 Η αποκλειστική μνήμη γραφικών χρησιμοποιεί μέρος της μνήμης του συστήματος για την απόδοση βίντεο. Η μνήμη συστήματος που προορίζεται αποκλειστικά για την απόδοση της εικόνας δεν είναι διαθέσιμη για χρήση από άλλα προγράμματα.
12 Για το HP ePrint απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή HP με δυνατότητα σύνδεσης στο web και δημιουργία λογαριασμού HP ePrint (για τη λίστα των υποστηριζόμενων εκτυπωτών, εγγράφων και τύπων εικόνας και για άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το
HP ePrint, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/businessmobileprinting).
13 Για το HP 3D DriveGuard απαιτούνται Windows.
14 Η συσκευή δαχτυλικών αποτυπωμάτων είναι προαιρετική.
15 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα εξαρτήματα που προμηθεύεστε μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε
αλογόνο
16 Μόνο ΛΔΚ

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
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