Φύλλο δεδομένων

Φορητός υπολογιστής HP 250 G4
Φιλική τιμή. Έτοιμος για εργασία
Συνδεθείτε με αυτόν τον οικονομικό
φορητό υπολογιστή HP 250.
Ολοκληρώστε τις επαγγελματικές
εργασίες σας με την τεχνολογία Intel,
τα απαραίτητα εργαλεία πολυμέσων
και τα Windows 8.1 που διαθέτει ο HP
250. Το ανθεκτικό περίβλημα
προστατεύει τον φορητό υπολογιστή
από τις δύσκολες συνθήκες της
ημέρας.
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● Windows 8.11
● Μέγεθος οθόνης: 39,6 cm (15,6")

Ανθεκτική φορητή σχεδίαση

● Ο HP 250 μπορεί να ανταποκρίνεται σε εργασίες εν κινήσει. Το ανθεκτικό περίβλημα προστατεύει το φορητό υπολογιστή,
ώστε να ταιριάζει με την επαγγελματική σας εμφάνιση.

Σχεδιασμένος για επαγγελματική χρήση

● Ολοκληρώστε με σιγουριά τις εργασίες σας με τα Windows 8.11 και την ισχύ των επεξεργαστών Intel® Core™ i3 ή i5, Pentium® ή
Celeron®3.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά για υπέροχη εμπειρία

● Η HP, παγκόσμιος ηγέτης στους υπολογιστές και την τεχνολογία αφής, σας εξοπλίζει με έναν πλήρως λειτουργικό φορητό
υπολογιστή που είναι έτοιμος για δεχτεί όλες τις περιφερειακές συσκευές σας2 και προσαρμόζεται στις ανάγκες της εργασίας
σας.

Χαρακτηριστικά

● Το HP Touchpoint Manager με Always On Remote Management6 προσφέρει απλά εργαλεία και υπηρεσίες από μία λύση cloud
για διαχείριση δεδομένων και ασφάλεια.
● Με την προαιρετική μονάδα SuperMulti DVD +/-RW2 μπορείτε να δημιουργήσετε εικόνες με πεντακάθαρα χρώματα και
πεντακάθαρο ήχο από DVD, για εργασία ή ψυχαγωγία.
● Αξιοποιήστε στο έπακρο την εικονική διάσκεψη4. Δώστε ζωή στην εργασία σας με πλούσιο ήχο surround, βαθιά, πλούσια
μπάσα και πεντακάθαρους διαλόγους, με το λογισμικό DTS Studio Sound™.
● Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας και μεταφέρετε γρήγορα τα δεδομένα από και προς τον HP 250 με
τη γρήγορη και πρακτική υποδοχή καρτών SD.
● Αξιοποιήστε περισσότερο το χώρο εργασίας σας. Το HP ePrint κάνει την ασύρματη εκτύπωση απλή, χωρίς ανάγκη για
προγράμματα οδήγησης.5
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Πίνακας προδιαγραφών

Διαθέσιμο λειτουργικό σύστημα

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 8.1 Pro)2
Windows 7 Home Basic 6418
FreeDOS 2.0

Οικογένεια επεξεργαστή5

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

Διαθέσιμοι επεξεργαστές5

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™ i3-4005U με γραφικά Intel
HD 4400 (1,7 GHz, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες), Intel® Celeron® N3050 με γραφικά Intel HD (1,6 GHz, έως 2,1 GHz, μνήμη cache 2 MB, 2 πυρήνες), Intel® Pentium® 3825U με
γραφικά Intel HD (1,9 GHz, μνήμη cache 2 MB, 2 πυρήνες)

Chipset

Intel® SoC (το chipset είναι ενσωματωμένο στον επεξεργαστή)

Μέγιστη μνήμη

Έως 8 GB DDR3L-1600 SDRAM
Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Ταχύτητες μεταφοράς έως 1.600 MT/s. Υποστήριξη ενός καναλιού.

Υποδοχές μνήμης

2 SODIMM (Core i5/i3), 1 SODIMM (Pentium/Celeron)

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

500 GB Έως 1 TB SATA (5400 rpm)6

Οπτική αποθήκευση

DVD+/-RW SuperMulti DL7

Οθόνη

Επίπεδη αντιθαμβωτική οθόνη HD SVA 39,6 cm (15,6") με οπισθοφωτισμό LED (1.366 x 768)12

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένο: Intel® HD 5500, Intel® HD 4400, Intel® HD12
Ξεχωριστά: AMD Radeon™ R5 M330 (2 GB αποκλειστική μνήμη DDR3)13

Ήχος

DTS Studio Sound™, δύο ηχεία

Τεχνολογία ασύρματης
επικοινωνίας

Σύνθετος προσαρμογέας Realtek 802.11b/g/n (1x1) WiFi και Bluetooth® 4.0
(Συμβατότητα με συσκευές με πιστοποίηση Miracast (μοντέλα με Windows 8.1))

Επικοινωνίες

Realtek Ethernet (10/100), Realtek Ethernet (10/100/1000) (επιλεγμένα μοντέλα)

Υποδοχές επέκτασης

1 συσκευή ανάγνωσης καρτών ψηφιακών μέσων πολλών μορφών
(υποστηρίζει SD, SDHC, SDXC)

Θύρες και υποδοχές

1 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 VGA, 1 HDMI, 1 σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου, 1 τροφοδοσίας AC, 1 RJ-4511

Συσκευή εισόδου

Πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους τύπου island με ειδική υφή και ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο
Touchpad με δυνατότητα κινήσεων πολλαπλής αφής, πατήματα ενεργοποιημένα από προεπιλογή, κύλιση με 2 δάχτυλα και τσίμπημα ενεργοποιημένα από προεπιλογή

Webcam

Κάμερα web VGA14

Διαθέσιμο λογισμικό

Office με επιλογή αγοράς, πρόγραμμα εγκατάστασης Recovery Manager, CyberLink YouCam DE, CyberLink Power DVD (σε επιλεγμένα μοντέλα), CyberLink Media Suite, CyberLink
Power2Go, HP Connected Photo, McAfee™ Internet Security, έναρξη χρήσης των Windows 8.115

Διαχείριση ασφάλειας

TPM υλικολογισμικού, υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας (η κλειδαριά παρέχεται ξεχωριστά)16

Τροφοδοσία Ισχύος

Έξυπνο τροφοδοτικό AC 65 W (ξεχωριστό), έξυπνο τροφοδοτικό AC 45 W (ενσωματωμένο), έξυπνο τροφοδοτικό AC 65 W EM (μόνο για Κίνα και Ινδία)
Ιόντων λιθίου, 4 στοιχείων, 41 WHr, ιόντων λιθίου, 3 στοιχείων, 31 WHr

Διαστάσεις

38,43 x 25,46 x 2,43 cm

Βάρος

Από 2,1 kg
(Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.)

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Διατίθενται διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR® και εγγραφή EPEAT® Silver

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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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Πολλαπλασιαστής θυρών
USB 3.0 HP 3001pr

Ανακαλύψτε την ιδανική λύση hot-desking για πρόσβαση στο Internet και σύνδεση σε εξωτερική οθόνη1,2 και σε έως
τρεις συνδεδεμένες συσκευές USB, ανεξαρτήτως πλατφόρμας.1,3

Ασύρματο πληκτρολόγιο και
ποντίκι 2,4 GHz HP

Εργαστείτε πιο έξυπνα με το φορητό υπολογιστή, το tablet ή τον all-in-one προσθέτοντας το πληκτρολόγιο και το
ποντίκι 2,4 GHz της ΗΡ για γρήγορη και εύκολη καταχώρηση δεδομένων, περιήγηση στο web και κύλιση.

Κλειδαριά καλωδίου με
κλειδί HP UltraSlim

Ασφαλίστε το HP Ultrabook™ ή το φορητό σας υπολογιστή γρήγορα και εύκολα με την κλειδαριά καλωδίου με κλειδί
HP UltraSlim.

Τσάντα HP Business Top
Load

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

Έξυπνο τροφοδοτικό AC HP
45 W

Παραμείνετε παραγωγικοί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας χρησιμοποιώντας ως εφεδρικό το ελαφρύ και ευέλικτο
έξυπνο τροφοδοτικό AC HP 45 W.

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: F3S42AA

Αριθμός προϊόντος: G1K29AA

Αριθμός προϊόντος: H4D73AA

Αριθμός προϊόντος: H5M92AA

Αριθμός προϊόντος: H6Y88AA
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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 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
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 Απαιτεί σύνδεση στο Internet.
5 Απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή HP με δυνατότητα σύνδεσης στο web και λογαριασμός HP ePrint (για τη λίστα με τους κατάλληλους εκτυπωτές, τους υποστηριζόμενους τύπους εγγράφων και εικόνων και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το HP
ePrint, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/businessmobileprinting).
6 Το HP Touchpoint Manager υποστηρίζει λειτουργικά συστήματα Android™, iOS και Windows, καθώς και επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές, tablet και smartphone διαφόρων κατασκευαστών. Δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες/περιοχές. Ανατρέξτε
στη διεύθυνση www.hp.com/touchpoint για πληροφορίες διαθεσιμότητας. Για το Touchpoint Manager απαιτείται η αγορά συνδρομής. Δεν υποστηρίζεται η απομακρυσμένη διαγραφή μονάδων αυτόματης κρυπτογράφησης με ενεργοποιημένη την
κρυπτογράφηση υλικού.

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, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της

λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και η σχετική λειτουργία είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Σε ό,τι αφορά τις ενημερώσεις, ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον παροχέα υπηρεσιών Internet, καθώς και να υπάρξουν
πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφτείτε 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.
5 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. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη
διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
6 Για σκληρούς δίσκους, GB = 1 δις byte. 1 TB = 1 τρις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 30 GB (στα Windows 8.1) του δίσκου του συστήματος είναι δεσμευμένα για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
7 Οι δίσκοι διπλής επίστρωσης αποθηκεύουν περισσότερα δεδομένα από τους δίσκους μονής επίστρωσης. Οι δίσκοι διπλής επίστρωσης που δημιουργούνται με αυτή τη μονάδα ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τις μονάδες DVD μονής επίστρωσης. Η μονάδα
αυτή δεν πραγματοποιεί ανάγνωση ή εγγραφή σε μέσα 2,6 GB μονής όψης/5,2 GB διπλής όψης έκδοσης 1.0. Μην αντιγράφετε περιεχόμενο με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.
11 Το καλώδιο HDMI πωλείται ξεχωριστά.
12 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
13 Η αποκλειστική μνήμη γραφικών χρησιμοποιεί μέρος της μνήμης του συστήματος για την απόδοση της εικόνας. Η μνήμη συστήματος που προορίζεται αποκλειστικά για την απόδοση της εικόνας δεν είναι διαθέσιμη για χρήση από άλλα προγράμματα.
14 Απαιτείται πρόσβαση στο Internet.
15 Περιλαμβάνεται λογισμικό McAfee με δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών. Για τη λήψη ενημερώσεων απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Περιλαμβάνεται η πρώτη ενημέρωση. Για μετέπειτα ενημερώσεις απαιτείται συνδρομή.
16 Το TPM υλικολογισμικού απαιτεί Windows 8.1 και Broadwell CPU (επεξεργαστές Intel Core i5-5200U, i3-5005U ή Intel Pentium 3825U)
17 Εγγραφή EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.epeat.net.

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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