Dataark

HP 350 G2 bærbar PC
Pålitelig bærbar PC for bedrifter
Hold kontakten med rimelige
grunnleggende teknologier som
holder deg produktiv både på og
utenfor kontoret. Kraftig design
beskytter PCen ved mobil bruk og et
fullstendig utvalg av porter gjør at du
enkelt kan koble til enheter.

HP anbefaler Windows.
● Windows 8.11
● Skjermstørrelse: 39,6 cm (15,6)
diagonalt

Konstruert for profesjonelle

● 350 bærbar PC er bygd med tanke på holdbarhet – Inn- og utvendig – For å dekke behovene til profesjonelle på farten.

Laget for forretninger

● Få verktøyene du trenger for å beholde kontrollen på jobben med Windows 8.11 og ditt valg av fjerde- eller femtegenerasjons
Intel® Core™ i3/i5/ prosessorer,2 du er klar for jobben.

Nødvendig sikkerhet

● Beskytt PCen og data med valgfri TPM,3 en valgfri HP-fingeravtrykksleser,4 og et feste for sikkerhetslås.

Kutt ledningene

● Koble deg til din kolleger med WLAN5 og valgfri Bluetooth®4 på kontoret eller fra din favoritt trådløssone.

Med

● Støt og slag forekommer. HP 3D DriveGuard bidrar til å beskytte dataene når du er på farten ved å registrere plutselige
bevegelser og beskytte harddisken.6
● Hold deg fokusert mens du også beskytter PCen mot mindre uhell og søl.
● Alltid se godt ut selv i dårlig lys med valgfritt HD-webkamera.4
● Valgfri AMD Radeon™ diskret grafikk4 med opptil 2 GB skjermminne på HP 350 bærbar PC gir imponerende visuelle opplevelser
på HD-skjermen. Antirefleks støtter lett lesing i nesten all belysning.
● Få tilkoblingene du trenger med grunnleggende porter og en valgfri innebygd DVD-stasjon.4
● Skriv ut når du kobler til en trådløssone eller Internett.7
● Et brukerutskiftbart batteri er praktisk og sørger for et enkelt vedlikehold.
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HP 350 G2 bærbar PC
Spesifikasjonstabell

HP anbefaler Windows.

Tilgjengelig operativsystem

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 8.1 Single Language 641
Windows 7 Professional 64 (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra Windows 8.1 Pro 64)2
FreeDOS 2.0

Prosessorfamilie3

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

Tilgjengelige prosessorer3

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

Brikkesett

Brikkesett er integrert i prosessor

Maksimalt minne

Inntil 8 GB DDR3-1600 SDRAM 4
Merknad om standardminne: Overføringshastigheter opptil 1600 MT/s

Minnespor

2 SODIMM

Internt lager

500 GB inntil 1 TB SATA (5400 rpm)5

Optisk lager

DVD+/-RW SuperMulti DL6
(valg av ingen optisk stasjon)

Skjerm

39,6 cm (15,6") (diagonalt) LED-bakbelyst HD antirefleks (1366 x 768)10

Tilgjengelig grafikk

Integrert: Intel® HD Graphics 5500; Intel® HD Graphics 4400; Intel® HD Graphics10
Diskret: AMD Radeon™ R5 M240 (2 GB DDR3 dedikert, kan veksles)11

Lyd

DTS Sound™; To høyttalere; Dobbel digital mikrofon

Trådløsteknologi

Kombinert 802.11b/g/n (1x1) og Bluetooth® 4.0; Kombinert 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi og Bluetooth® 4.07,8

Kommunikasjon

GbE NIC (10/100/1000)

Utvidelsesspor

1 digital medieleser for flere formater; 1 halv størrelse-minikort
(Digital medieleser for flere formater støtter SD, SDHC, SDXC.)

Porter og kontakter

2 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 VGA; 1 HDMI; 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; 1 vekselstrøm; 1 RJ-459

Innenhet

Full størrelse i «island»-stil, sølbestandig tastatur med numerisk tastatur
Touchpad med flerberøringsbevegelser aktivert, trykkaktivert som standard, standard på blaing med 2 fingre og kniping

Webcam

HD kamera (enkelte modeller)10

Tilgjengelig programvare

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

Sikkerhetsadministrasjon

Spor for sikkerhetslås (lås må kjøpes separat); HP fingeravtrykksleser (tillegg); TPM 1.2 innebygd sikkerhetsbrikke (enkelte modeller)14

Strøm

45 W smart strømadapter; 65 W strømadapter
4-cellers, 41 Wt litiumion

Mål

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

Vekt

Starter på 2,3 kg
(Vekten varierer med konfigurasjonen.)

Miljømessig

Lavhalogen15

Garanti

1 års begrenset garanti (valgfrie Care Packs tilgjengelig, selges separat), 1 års begrenset garanti på primærbatteri
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HP anbefaler Windows.

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
Kombin. lås til HP bærbar PC

Kombinasjonskabellås for HP bærbar PC har en 6,5 fot kuttebestandig, vinylbelagt kabel i galvanisert stål i flyklasse, som
legges rundt hvilket som helst fast objekt og enkelt festes til en enhet med et industristandard låsespor. For eksempel en
bærbar PC, dokkingstasjon, stasjonær PC, flatpanelskjerm, skriver eller projektor.

Produktnummer: AY475AA

HP 3005pr USB 3.0
portreplikator

Alt du trenger hver dag, klart med én enkelt tilkobling. HP 3005pr USB 3.0 portreplikator er vår ultimate
plattformuavhengige "hot desking"-løsning. Kom deg på nett, gjør opptil seks av dine daglige USB-enheter umiddelbart
tilgjengelig, og øk produktiviteten med tilkobling til to eksterne skjermer – alt via én USB 3.0-kabel.

Produktnummer: H1L08AA

HP 3-knappers
USB-lasermus

Den imponerende elegante og slitesterke HP 3-knappers USB-lasermusen er laget for daglig ytelse og for å utfylle din
HP bærbare kontor-PC.

HP Business veske med
toppåpning

Bær den bærbare PCen sammen med det du trenger daglig, på en komfortabel måte i den stilige og holdbare HP
Business bæreveske med toppåpning.

HP 90 W tynn
kombinertadapter med USB

Vær produktiv med HP 90 W tynn adapter, som kan gi strøm til din HP bærbare kontor-PC eller Ultrabook™.

3 år, neste virkedag på
stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt
Produktnummer: UK703E

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: H4B81AA

Produktnummer: H5M92AA

Produktnummer: H6Y84AA
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Fotnoter
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere og/eller programvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Se http://www.microsoft.com/nb-NO/.

2 Multi-Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg denne teknologien. 64-bits databehandlingssystem kreves. Ytelsen varierer, avhengig av

konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
3 TPM er en tilleggsfunksjon som kun er tilgjengelig med femtegenerasjons Intel ® Core i3/i5/ prosessorer.
4 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
5 Trådløst tilgangpunkt og Internett-tjeneste kreves og selges separat. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
6 Microsoft Windows kreves.
7 HP ePrint krever Internett-tilkobling til en nettaktivert HP-skriver og HP ePrint-kontoregistrering (du finner en liste over kvalifiserte skrivere, støttede dokument- og bildetyper og andre HP ePrint-detaljer på www.hp.com/go/businessmobileprinting

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere og/eller programvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Se http://www.microsoft.com/nb-NO/.
2 Dette systemet har Windows 7 Professional-programvare forhåndsinstallert, og har også lisens og medier for Windows 8.1 Pro-programvare. Du kan bare bruke én versjon av Windows-programvaren om gangen. Hvis du skal bytte mellom versjoner, må du

avinstallere én versjon og installere den andre. Du må sikkerhetskopiere alle data (filer, bilder osv.) før du avinstallerer og installerer operativsystemer for å unngå å miste dataene.
3 Multi-Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg denne teknologien. 64-bits databehandlingssystem kreves. Ytelsen varierer, avhengig av
konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
4 Maksimert tokanals ytelse krever SODIMM-moduler av samme størrelse og med samme hastighet i begge minnesporene.
5 For harddisker, GB = 1 milliard bytes. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 36 GB (for Windows 8.1) systemdiskplass er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.
6 Dobbeltlagsdisker kan lagre mer data enn enkeltlagsdisker. Men det er ikke sikkert at dobbeltlagsdisker som er brent med denne stasjonen, er kompatible med alle eksisterende enkeltlags DVD-stasjoner og -spillere. Vær oppmerksom på at DVD-RAM ikke kan
lese eller skrive til 2,6 GB enkeltsidige/5,2 GB dobbeltsidige medier av versjon 1.0. Ikke kopier rettighetsbeskyttet materiale.
7 WiFi og WiFi-kombinasjoner er valgfrie funksjoner. Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste kreves og selges separat. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
8 Bluetooth™ krever Windows.
9 HDMI-kabel selges separat.
10 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
11 Diskret grafikkminne bruker deler av det totale systemminnet for skjermytelse. Systemminne som er satt av til skjermytelse, er ikke tilgjengelig for annen bruk av andre programmer.
12 HP ePrint krever Internett-tilkobling til en nettaktivert HP-skriver og HP ePrint-kontoregistrering (du finner en liste over kvalifiserte skrivere, støttede dokument- og bildetyper og andre HP ePrint-detaljer på www.hp.com/go/businessmobileprinting
13 HP 3D DriveGuard krever Windows.
14 Fingeravtrykksleser er en tilleggsfunksjon.
15 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er ikke alltid halogenfattige
16 kun PRC

Lær mer på
www.hp.eu/notebooks
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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