Záznamový list

Prenosný počítač HP 350 G2
Spoľahlivý pracovný prenosný počítač
Zostaňte v spojení s dôležitými
technológiami za dostupnú cenu,
vďaka ktorým budete produktívni v
kancelárii aj mimo nej. Odolný dizajn
chráni váš počítač počas mobilného
používania a široká škála portov vám
umožňuje jednoduché pripojenie k
zariadeniam.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.
● Windows 8.11
● Veľkosť obrazovky: uhlopriečka 39,6 cm
(15,6")

Navrhnutý pre profesionálov

● Prenosný počítač Notebook 350 je vytvorený s dôrazom na odolnosť – zvnútra aj zvonku – aby spĺňal potreby odborníkov, ktorí
sú neustále v pohybe.

Navrhnutý na podnikanie

● Získajte nástroje, ktoré potrebujete na zvládanie práce: so systémom Windows 8.11 a procesormi Intel® Core™ i3/i5 4. alebo 5.
generácie podľa vlastného výberu,2 budete vždy pripravení na prácu.

Základné zabezpečenie

● Chráňte svoj počítač a údaje s voliteľným modulom TPM,3 voliteľným snímačom odtlačkov prstov HP 4 a otvorom pre
bezpečnostný zámok.

Zabudnite na káble

● Spojte sa kolegami cez WLAN 5 a voliteľné Bluetooth® 4 v kancelárii alebo z vášho obľúbeného prístupového bodu.

Funkcie

● Nárazy a údery sú súčasťou života. Nástroj HP 3D DriveGuard pomáha chrániť vaše údaje, keď ste v teréne – sníma náhle pohyby
a chráni pevný disk.6
● Udržte si sústredenie a zároveň chráňte svoj počítač pred menšími náhodnými poliatiami.
● S voliteľnou webovou kamerou HD budete vyzerať skvele aj pri slabom osvetlení.4
● Voliteľná diskrétna grafická karta AMD Radeon™4 s až 2GB video pamäte v prenosnom počítači HP 350 Notebook poskytuje
pôsobivý vizuálny zážitok na displeji HD. Antireflexný displej podporuje jednoduché čítanie pri každom type svetla.
● Získajte potrebné pripojenia prostredníctvom dôležitých portov a voliteľnú vstavanú jednotku DVD.4
● Tlačte pri pripojení k hotspotu alebo na internet.7
● Možnosť výmeny batérie používateľom zabezpečuje pohodlie a jednoduchú údržbu.
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Prenosný počítač HP 350 G2
Tabuľka s technickými údajmi

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Dostupný operačný systém

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 8.1 Single Language 641
Windows 7 Professional 64 (dostupné prostredníctvom práv na prechod na staršiu verziu z Windows 8.1 Pro 64)2
FreeDOS 2.0

Skupina procesora3

procesor Intel® Core™ i5; procesor Intel® Core™ i3; procesor Intel® Pentium®

Dostupné procesory3

procesor Intel® Core™ i5-5200U s grafickou kartou Intel HD Graphics 5500 (2,2 GHz, až 2,7 GHz s technológiou Intel Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); procesor Intel®
Core™ i3-4030U s grafickou kartou Intel HD Graphics 4400 (1,9 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá) procesor Intel® Pentium® 3805U s grafickou kartou Intel HD Graphics (1,9
GHz, vyrovnávacia pamäť 2 MB, 2 jadrá); procesor Intel® Celeron® 3205U s grafickou kartou Intel HD (1,5 GHz, vyrovnávacia pamäť 2 MB, 2 jadrá)

Čipová sada

Čipset je integrovaný s procesorom

Maximálna kapacita pamäte

Maximálne 8 GB DDR3-1600 SDRAM 4
Poznámky k štandardnej pamäte: Rýchlosť prenosu údajov až 1 600 MT/s

Pamäťové sloty

2 SODIMM

Vnútorná pamäť

500 GB maximálne 1 TB SATA (5400 ot./min.)5

Optické úložisko

DVD+/-RW SuperMulti DL6
(možnosť konfigurácie bez optickej jednotky)

Obrazovka

Antireflexný displej s uhlopriečkou 39,6 cm (15,6"), podsvietením LED, rozlíšenie HD (1366 x 768)10

Dostupná grafická karta

Integrovaný: Intel® HD Graphics 5500; Intel® HD Graphics 4400; Intel® HD Graphics10
Diskrétne: AMD Radeon™ R5 M240 (vyhradená pamäť 2 GB DDR3 s možnosťou prepnutia)11

Zvuk

DTS Sound™; dva reproduktory; dva digitálne mikrofóny

Bezdrôtové technológie

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

Možnosti komunikácie

GbE NIC (10/100/1000)

Rozširujúce sloty

1 multiformátová čítačka digitálnych médií; 1 mini-karta polovičnej veľkosti
(Multiformátová čítačka digitálnych médií podporuje pamäťové karty SD, SDHC, SDXC.)

Porty a konektory

2 porty USB 3.0; 1 port USB 2.0; 1 port VGA; 1 port HDMI; 1 kombinovaný konektor pre slúchadlá/mikrofón; 1 konektor napájania; 1 port RJ-459

Vstupná jednotka

ostrovčeková vodeodolná klávesnica plnej veľkosti s numerickou klávesnicou
touchpad podporujúci viacdotykové gestá, predvolene povolené ťuknutia, predvolené nastavenie na 2-prstové posúvanie stiahnutie prstov

Webová kamera

kamera HD (vybrané modely)10

Dostupný softvér

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

Správa zabezpečenia

Otvor pre bezpečnostný zámok (zámok je potrebné zakúpiť samostatne); Snímač odtlačkov prstov HP (voliteľný); Čip integrovaného zabezpečenia TPM 1.2 (vybrané modely)14

Zdroj

sieťový adaptér 45 W Smart; sieťový adaptér 65 W
4-článková, 41 Wh, Li-ion

Rozmery

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

Hmotnosť

Už od hmotnosti 2,3 kg
(Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie.)

Okolitý

Nízky obsah halogenidov15

Záruka

1-ročná obmedzená záruka (k dispozícii sú voliteľné balíky Care Pack, predávajú sa samostatne), 1-ročná obmedzená záruka na primárnu batériu
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Kombinovaný zámok
notebooku HP

Kombinovaný lankový zámok notebooku HP je 6,5 stopový a tvorený pokoveným káblom z leteckej ocele odolným voči
prerezaniu s vinylovým povlakom, ktorý sa omotá okolo ľubovoľného zabezpečeného objektu a jednoducho sa pripevní k
ľubovoľnému zariadeniu s priemyselným otvorom pre zámok. Napríklad k notebooku, dokovacej stanici, desktopu,
plochým zobrazovacím panelom, tlačiarňam alebo projektorom.

Číslo produktu: AY475AA

Replikátor portov HP 3005pr
USB 3.0

Všetko, čo každý deň potrebujete, máte k dispozícii vďaka jednému jednoduchému pripojeniu. Replikátor portov HP
3005pr USB 3.0 je naše špičkové riešenie pre aktívnu prácu, ktoré nie je závislé od platformy. Buďte online, okamžite si
sprístupnite až šesť zariadení USB, ktoré používate každý deň, a rozšírte svoju produktivitu pripojením k dvom externým
displejom. A to všetko cez jeden kábel USB 3.0.

Číslo produktu: H1L08AA

Optická USB myš HP s 3
tlačidlami

The impressively sleek and durable HP 3-Button USB Laser Mouse is designed for everyday performance and to
complement your HP Business Notebook.

Taška HP Business na
vkladanie zhora

Komfortne prenášajte svojnotebook a príslušenstvo na každý deň v štýlovej a odolnej taške HP Business s plnením zhora.

Kombinovaný adaptér HP
Slim 90 W s USB

Buďte produktívny s kombinovaným adaptérom HP Slim 90 W, ktorý je schopný napájať notebook alebo Ultrabook™ HP
Business.

3-ročná záruka, nasledujúci
pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný deň u
zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov
Číslo produktu: UK703E

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: H4B81AA

Číslo produktu: H5M92AA

Číslo produktu: H6Y84AA
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Poznámky v krátkych správach
1 Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače a/alebo softvér. Navštívte

stránku http://www.microsoft.com.
2 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov alebo pre všetky softvérové aplikácie. Vyžaduje sa 64-bitový počítačový systém. Výkon sa líši v
závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel nesúvisí s mierou výkonnosti.
3 TPM je voliteľná funkcia, ktorá je k dispozícii len s procesormi Intel® Core i3/i5 5. generácie.
4 Predávané samostatne alebo ako voliteľná funkcia.
5 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a internetové služby (predávané samostatne). Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
6 Vyžaduje sa Microsoft Windows.
7 Vyžaduje internetové pripojenie na tlačiareň HP s webovým rozhraním a registráciu konta služby HP ePrint (zoznam podporovaných tlačiarní, podporovaných dokumentov a typov obrázkov a ďalšie podrobnosti o službe HP ePrint nájdete na stránke
www.hp.com/go/businessmobileprinting).

Technické špecifikácie zrieknutie
1 Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače a/alebo softvér. Navštívte

stránku http://www.microsoft.com.
2 Tento systém má predinštalovaný softvér Windows 7 Professional a dodáva sa tiež s licenciou a médiami na softvér Windows 8.1 Pro. Nie je možné používať viac verzií systému Windows súčasne. Prechod medzi verziami si vyžiada odinštalovanie jednej verzie a
nainštalovanie druhej. Pred odinštalovaním a nainštalovaním operačných systémov je potrebné vytvoriť zálohu všetkých údajov (súborov, fotografií, atď.), aby ste predišli ich strate.
3 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov alebo pre všetky softvérové aplikácie. Vyžaduje sa 64-bitový počítačový systém. Výkon sa líši v
závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel nesúvisí s mierou výkonnosti.
4 Maximalizovaný dvojkanálový výkon vyžaduje SODIMM pamäte rovnakej veľkosti a rýchlosti v obidvoch pamäťových slotoch.
5 Pri pevných diskoch sa počíta 1 GB = 1 miliarda bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Až do 36 GB (pre Windows 8.1) systémového disku je vyhradených pre softvér na obnovenie systému.
6 Na dvojvrstvové disky sa uloží viac údajov ako na jednovrstvové disky. Je však možné, že dvojvrstvové disky napálené v tejto mechanike nebudú kompatibilné s mnohými existujúcimi jednovrstvovými jednotkami ani prehrávačmi diskov DVD. Jednotka DVD-RAM
nedokáže čítať ani zapisovať na 2,6 GB jednostranné/5,2 GB dvojstranné médiá verzie 1.0. Nekopírujte materiály chránené autorskými právami.
7 Wi-Fi a kombinované pripojenia WiFi sú voliteľné funkcie. Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a internetové služby (predávajú sa samostatne). Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
8 Pripojenie Bluetooth™ si vyžaduje systém Windows.
9 Kábel HDMI sa predáva samostatne.
10 Na zobrazenie obrázkov HD je potrebný obsah HD.
11 Pamäť diskrétnej grafickej karty využíva časť celkovej systémovej pamäte na zobrazenie videa. Systémová pamäť určená na zobrazenie videa nie je k dispozícii pre iné programy.
12 Služba HP ePrint vyžaduje internetové pripojenie k tlačiarni HP s webovým rozhraním a registráciu konta služby HP ePrint (zoznam podporovaných tlačiarní, podporovaných dokumentov a typov obrázkov a ďalšie podrobnosti o službe HP ePrint nájdete na
stránke www.hp.com/go/businessmobileprinting
13 Softvér HP 3D DriveGuard vyžaduje Windows.
14 Snímač odtlačkov prstov je voliteľná funkcia.
15 Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov.
16 len PRC

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/notebooks
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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