Taulukot

HP 250 G4 -kannettava
Taloudellinen. Valmis liiketoimintaan
Edullisella HP 250 -kannettavalla
pysyt aina yhteydessä. HP 250
-kannettavassa on valmiina kaikki
tarvittava liiketoimien hoitamiseen
aina Intel-tekniikasta keskeisimpiin
multimediatyökaluihin ja Windows 8.1
-käyttöjärjestelmään . Kestävä kotelo
suojaa kannettavaa työpäivän
koettelemuksilta.
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● Windows 8.11
● Näytön koko: Lävistäjä 39,6 cm (15,6
tuumaa)

Kestävä mobiililaite

● Voit luottaa siihen, että HP 250 suoriutuu tehtävistä myös tien päällä. Kestävä kotelo suojaa kannettavan, jotta se näyttäisi aina
yhtä ammattimaiselta kuin sinäkin.

Tehoa liiketoimintaan

● Vie projektit loppuun huoletta Windows 8.1 -käyttöjärjestelmällä1 ja tehokkailla Intel® Core™ i3- tai i5-, Pentium®- tai
Celeron®-suorittimilla.3

Lisäominaisuudet täydentävät kokemuksen

● HP – maailman johtava tietokoneiden valmistaja ja kosketustekniikan asiantuntija – tarjoaa sinulle täysin toiminnoin varustetun
kannettavan, joka on valmis yhdistettäväksi kaikkiin oheislaitteisiisi2 ja suunniteltu vastaamaan yritysten tarpeisiin.

Ominaisuudet

● HP Touchpoint Manager ja aina käytettävissä oleva etähallinta6 tarjoavat asiakkaille helppokäyttöiset työkalut ja -palvelut
yhdessä pilvipohjaisessa ratkaisussa tietojen hallitsemiseksi ja suojauksen takaamiseksi.
● Valinnainen SuperMulti DVD+/-RW -asema2 tarjoaa kirkkaat värit, kuvat ja selkeän äänen DVD-levyille työskentelyn tai viihteen
ajaksi.
● Ota videoneuvotteluista kaikki irti.4 DTS Studio Sound™ -tilaääniohjelmiston täyteläiset matalat äänet ja kirkkaat puheäänet
herättävät työt eloon.
● Nopean ja kätevän SD-korttipaikan avulla siirrät nopeasti tietoja HP 250 -kannettavaan ja -kannettavasta sekä suoritat tietojen
varmuuskopioinnin.
● Hyödynnä työtilaasi paremmin. HP ePrint tekee langattomasta tulostamisesta helppoa: erillisiä ohjaimia ei tarvita.5
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HP 250 G4 -kannettava
Taulukko teknisistä tiedoista

Saatavilla oleva käyttöjärjestelmä Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (saatavilla Windows 8.1 Pro-version muunto-oikeuksien kautta)2
Windows 7 Home Basic 6418
FreeDOS 2.0
Prosessorituoteperhe5

Intel® Core™ i5 -suoritin; Intel® Core™ i3 -suoritin; Intel® Pentium® -suoritin; Intel® Celeron® -suoritin

Saatavilla olevat suorittimet5

Intel® Core™ i5-5200U -suoritin (2,2 GHz, jopa 2,7 GHz Intel Turbo Boost -tekniikalla, 3 Mt:n välimuisti, kaksi ydintä) ja Intel HD 5500 -näytönohjain; Intel® Core™ i3-4005U -suoritin
ja Intel HD 4400 -näytönohjain (1,7 GHz, 3 Mt:n välimuisti, kaksi ydintä); Intel® Celeron® N3050 -suoritin ja Intel HD -näytönohjain (1,6–2,1 GHz, 2 Mt:n välimuisti, kaksi ydintä);
Intel® Pentium® 3825U -suoritin (1,9 GHz, 2 Mt:n välimuisti, 2 ydintä) ja Intel HD -näytönohjain

Piirisarja

Intel®-järjestelmäpiiri (suorittimeen integroitu piirisarja)

Muistin enimmäismäärä

Enintään 8 Gt:n DDR3L-1600 SDRAM
Vakiomuisti - huomautus: Siirtonopeus enintään 1 600 Mt/s. Yhden kanavan tuki.

Muistipaikat

2 SODIMM-muistipaikkaa (Core i5/i3); 1 SODIMM-muistipaikka (Pentium/Celeron)

Sisäinen tallennustila

500 Gt Enintään 1 Tt SATA (5 400 k./min)6

Optinen tallennus

DVD+/–RW SuperMulti DL7

Näyttö

Lävistäjältään 39,6 cm:n (15,6 tuuman) LED-taustavalaistu, heijastamaton, litteä SVA-teräväpiirtonäyttö (1 366 × 768)12

Saatavilla olevat näytönohjaimet

Integroitu: Intel® HD 5500 -näytönohjain; Intel® HD 4400 -näytönohjain; Intel® HD -näytönohjain12
Erikseen: AMD Radeon™ R5 M330 (2 Gt:n erillinen DDR3-muisti)13

Ääni

DTS Studio Sound™; Stereokaiuttimet

Langattomat tekniikat

Realtek 802.11b/g/n (1×1) Wi-Fi ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä
(Yhteensopiva Miracast-hyväksyttyjen laitteiden kanssa (mallit, joissa on Windows 8.1))

Tietoliikenne

Realtek Ethernet (10/100); Realtek Ethernet (10/100/1000) (tietyissä malleissa)

Laajennuspaikat

1 digitaalinen, useita tallennusmuotoja tukeva muistikortinlukija
(SD-, SDHC- ja SDXC-tuki)

Portit ja liittimet

USB 3.0 -portti; 2 USB 2.0 -porttia; VGA-portti; HDMI-liitäntä; kuuloke–mikrofoni-yhdistelmäliitäntä; verkkovirtaliitäntä; RJ-45-liitäntä11

Syöttölaite

Täysikokoinen, pintakuvioitu musta näppäimistö erotetuilla näppäimillä ja numeronäppäimistöllä
Käytössäsi on kosketuslevy ja monikosketuseleet, ja lisäksi oletusarvoisesti ovat käytössä napautukset sekä kahden sormen vieritys ja nipistys.

Web-kamera

VGA-web-kamera14

Saatavilla olevat ohjelmistot

Osta Office; Palautuksenhallinnan asennusohjelma; CyberLink YouCam DE; CyberLink Power DVD (tietyissä malleissa); CyberLink Media Suite; CyberLink Power2Go; HP Connected
Photo; McAfee™ Internet Security; Windows 8.1 -aloitusopas15

Suojauksen hallinta

Laiteohjelmisto-TPM; turvalukon paikka (lukko hankittava erikseen)16

Virtalaitteet

65 W:n älyverkkolaite (erilliset mallit); 45 W:n älyverkkolaite (kiinteät mallit); 65 W:n EM Smart -verkkolaite (vain Kiina ja Intia);
Nelikennoinen 41 Wh:n litiumioniakku; Kolmikennoinen 31 Wh:n litiumioniakku

Mitat

38,43×25,46×2,43 cm

Paino

Peruspaino 2,1 kg
(Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan.)

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyttyjä ja EPEAT® Silver -rekisteröityjä kokoonpanoja saatavilla

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu (valinnaiset Care Pack -palvelut myydään erikseen), yhden vuoden rajoitettu takuu laitteen akulle.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP 3001pr USB 3.0
-porttitoistin

Tutustu käyttöympäristöstä riippumattomaan hot desking -ratkaisuun, jolla voit käyttää verkkoa ja jonka voi yhdistää
ulkoiseen näyttöön1,2 ja jopa kuuteen USB-yhteyttä käyttävään laitteeseen.1,3

HP:n langaton näppäimistö
ja hiiri, 2,4 GHz

Työskentele fiksummin kannettavallasi, taulutietokoneellasi tai monitoimikoneellasi lisäämällä HP 2.4 GH -näppäimistö ja
-hiiri, jotka mahdollistavat nopean tietojen syötön, verkkonavigoinnin ja asiakirjojen selaamisen.

HP:n huippuohut
avainkaapelilukko

Suojaa HP Ultrabookisi™ tai kannettavasi nopeasti ja helposti HP:n huippuohuella avainkaapelilukolla.

HP Business -laukku, päältä
avattava

Tyylikkäässä ja kestävässä päältä avattavassa HP Business -laukussa kuljetat mukavasti kannettavasi ja muut
tarpeelliset tavarat.

HP Smart -verkkolaite, 45 W

Ole tuottava koko päivän, ja pidä tämä kevyt ja monipuolinen HP:n 45 W:n Smart -varaverkkolaite käsillä.

3 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Kolmen vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi paikan päällä
seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: UK703E

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Tuotenumero: F3S42AA

Tuotenumero: G1K29AA

Tuotenumero: H4D73AA

Tuotenumero: H5M92AA

Tuotenumero: H6Y88AA
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Viestin alaviitteet
1 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai erikseen hankittavien laitteiden hankkimista, ohjaimia ja/tai ohjelmia, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää.

Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com.
2 Hankittava erikseen tai lisälaitteena.
3 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Edellytyksenä 64-bittinen tietokonejärjestelmä. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja
ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
4 Ratkaisu vaatii internet-yhteyden.
5 HP ePrint edellyttää verkkoyhteyttä HP:n verkkoyhteyttä käyttävään tulostimeen ja HP ePrint -tilin rekisteröintiä (yhteensopivat tulostimet, tuetut asiakirja- ja kuvatiedostotyypit sekä muut HP ePrint -tulostusta koskevat lisätiedot ovat osoitteessa
www.hp.com/go/businessmobileprinting.
6 HP TouchPoint Manager tukee Android™-, iOS- ja Windows-käyttöjärjestelmiä sekä eri valmistajien tietokoneita, kannettavia, tabletteja ja älypuhelimia. Ei saatavilla kaikissa maissa; katso saatavuustiedot osoitteesta www.hp.com/touchpoint. Touchpoint Manager
edellyttää tilauksen hankkimista. Itsesalaavien asemien tyhjennystä etäyhteyden välityksellä ei tueta, mikäli laitteiston suojaus on aktiivinen.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden, ohjaimien, ohjelmien tai BIOS-päivityksen hankkimista, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän

toimintoja voitaisiin hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on
osoitteessa http://www.microsoft.com.
2 Järjestelmään on asennettu valmiiksi Windows 7 Professional -ohjelmisto, ja sen mukana toimitetaan Windows 8.1 Pro -ohjelmiston käyttöoikeus ja ohjelmat. Voit käyttää vain yhtä Windows-ohjelmistoversiota kerrallaan. Versioiden välillä vaihtaminen edellyttää
yhden version asennuksen poistamista ja toisen asentamista. Jotta et menettäisi tietojasi, tee kaikista tiedoista (tiedostot, valokuvat ja niin edelleen) varmuuskopiot ennen käyttöjärjestelmien poistamista ja asentamista.
5 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise
suorituskykyä.
6 Kiintolevyasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Järjestelmän palautusohjelmistolle on varattu enintään 30 Gt kiintolevytilaa (Windows 8.1).
7 Kaksikerroksisille levyille voi tallentaa enemmän tietoja kuin yksikerroksisille. Tässä asemassa poltetut kaksikerroksiset levyt eivät ehkä ole yhteensopivia yksikerroksisten DVD-asemien ja -soittimien kanssa. Tämän aseman avulla ei voi kirjoittaa tai lukea 2,6 Gt:n
yksipuolisia tai 5,2 Gt:n kaksipuolisia (versio 1.0) levyjä. Älä kopioi tekijänoikeudella suojattuja materiaaleja.
11 HDMI-johto on hankittava erikseen.
12 HD-kuvien katselu edellyttää teräväpiirtosisältöä.
13 Erillinen Intelin teräväpiirtonäytönohjain käyttää osaa järjestelmämuistista näyttömuistina. Videon toistoa varten varattu järjestelmämuisti ei ole muiden ohjelmien käytettävissä muihin tarkoituksiin.
14 Edellyttää internet-yhteyttä.
15 McAfee-tuotteeseen sisältyy 30 päivän kokeilujakso. Ohjelman päivittäminen edellyttää internet-yhteyttä. Ensimmäinen päivitys kuuluu pakettiin. Jatkossa suoritettavat päivitykset edellyttävät tilausta.
16 Laiteohjelmisto-TPM edellyttää Windows 8.1 -käyttöjärjestelmää ja Broadwell-suoritinta (Intel Core i5-5200U-, i3-5005U- tai Intel Pentium 3825U -suorittimet)
17 EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Katso maakohtainen rekisteröintitila osoitteesta http://www.epeat.net

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/notebooks
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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