Záznamový list

Notebook HP 250 G4
Ohľaduplný k rozpočtu. Pripravený na prácu
Zostaňte v spojení s cenovo
dostupným notebookom HP 250.
Pracujte na obchodných úlohách s
technológiou Intel a s užitočnými
multimediálnymi nástrojmi a
systémom Windows 8.1 , ktoré sú
predinštalované v notebooku HP 250.
Odolné šasi chráni notebook pred
každodennými nástrahami.
1

● Windows 8.11
● Veľkosť obrazovky: uhlopriečka 39,6 cm
(15,6")

Odolný dizajn pre mobilitu

● Buďte si istý, že vás počítač HP 250 nezradí ani na cestách a pomôže riešiť vaše úlohy. Trvanlivé šasi chráni notebook, takže
vyzerá profesionálne, rovnako ako vy.

Navrhnutý na podnikanie

● S dôverou pracujte na projektoch so systémom Windows 8.11 a výkonnými procesormi Intel® Core™ i3/i5, Pentium® alebo
Celeron®.3

Doplnky pre ešte krajšie zážitky

● HP, svetový líder v oblasti počítačov a dotykových technológií, vám prináša plne funkčný notebook, ktorý je pripravený na
pripojenie ku všetkým vašim periférnym zariadeniam2 a navrhnutý tak, aby spĺňal vaše pracovné požiadavky.

Funkcie

● Nástroj HP Touchpoint Manager s funkciou neustále dostupnej vzdialenej správy6 ponúka zákazníkom jednoduché nástroje a
služby v rámci jediného cloudového riešenia na správu údajov a zabezpečenia.
● Voliteľná jednotka SuperMulti DVD+/-RW2 pomáha vytvárať disky DVD s krištáľovo čistými farbami, obrazom a zvukom, ktoré si
môžete vychutnávať pri práci aj zábave.
● Využívajte virtuálne konferencie naplno.4 Oživte svoju prácu so softvérom DTS Studio Sound™, ktorý zabezpečuje impozantný
zvuk s hlbokými, bohatými basmi a krištáľovo čistými dialógmi.
● Zálohujte a rýchlo prenášajte údaje pomocou rýchlej a praktickej zásuvky na karty SD na notebooku HP 250.
● Využite svoje pracovisko lepšie. Služba HP ePrint zjednodušuje bezdrôtovú tlač, takže ovládače nie sú potrebné.5

Záznamový list

Notebook HP 250 G4
Tabuľka s technickými údajmi

Dostupný operačný systém

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (dostupné prostredníctvom práv na prechod na staršiu verziu z Windows 8.1 Pro)2
Windows 7 Home Basic 6418
FreeDOS 2.0

Skupina procesora5

Procesor Intel® Core™ i5; Procesor Intel® Core™ i3; Procesor Intel® Pentium®; Procesor Intel® Celeron®

Dostupné procesory5

Procesor Intel® Core™ i5-5200U s grafikou 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™
i3-4005U s grafikou Intel HD Graphics 4400 (1,7 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Procesor Intel® Celeron® N3050 s grafikou Intel HD (1,6 GHz, max. 2,1 GHz, vyrovnávacia
pamäť 2 MB, 2 jadrá); Procesor Intel® Pentium® 3825U s grafikou Intel HD Graphics (1,9 GHz, vyrovnávacia pamäť 2 MB, 2 jadrá)

Čipová sada

Intel® SoC (čipset integrovaný s procesorom)

Maximálna kapacita pamäte

Maximálne 8 GB DDR3L-1600 SDRAM
Poznámky k štandardnej pamäte: Rýchlosť prenosu údajov až 1 600 MT/s. Podpora jedného kanála.

Pamäťové sloty

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

Vnútorná pamäť

500 GB Maximálne 1 TB SATA (5400 ot./min.)6

Optické úložisko

DVD+/-RW SuperMulti DL7

Obrazovka

Antireflexný plochý displej s uhlopriečkou 39,6 cm (15,6"), podsvietením LED a rozlíšením HD SVA (1366 x 768)12

Dostupná grafická karta

Integrovaný: Intel® HD Graphics 5500; Intel® HD Graphics 4400; Intel® HD Graphics12
Diskrétne: AMD Radeon™ R5 M330 (2 GB vyhradenej pamäte DDR3)13

Zvuk

DTS Studio Sound™; Duálne reproduktory

Bezdrôtové technológie

Kombinovaný modul Realtek 802.11b/g/n (1 x 1) WiFi a Bluetooth® 4.0;
(Kompatibilné so zariadeniami s certifikáciou Miracast (modely so systémom Windows 8.1))

Možnosti komunikácie

Realtek Ethernet (10/100); Realtek Ethernet (10/100/1000) (vybrané modely)

Rozširujúce sloty

1x multiformátová čítačka digitálnych médií
(podporuje pamäťové karty SD, SDHC, SDXC)

Porty a konektory

1 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 VGA; 1 HDMI; 1 kombinovaný konektor pre slúchadlá/mikrofón; 1 konektor napájania; 1 RJ-4511

Vstupná jednotka

Štandardná textúrovaná čierna klávesnica s klávesmi typu island a numerickou klávesnicou
touchpad podporujúci viacdotykové gestá, predvolene povolené ťuknutia, predvolené nastavenie na 2-prstové posúvanie stiahnutie prstov

Webová kamera

Webkamera VGA14

Dostupný softvér

Kúpa balíka Office; Inštalátor Správcu obnovenia nastavení; CyberLink YouCam DE; CyberLink Power DVD (k dispozícii vo vybraných modeloch); CyberLink Media Suite; CyberLink
Power2Go; HP Connected Photo; McAfee™ Internet Security; Úvodné informácie o systéme Windows 8.115

Správa zabezpečenia

Modul TPM vo firmvéri; Otvor pre bezpečnostný zámok (zámok je potrebné zakúpiť samostatne)16

Napájanie

Sieťový adaptér 65 W Smart (modely so samostatnou grafikou); Sieťový adaptér 45 W Smart (modely s integrovanou grafikou); Sieťový adaptér 65 W EM Smart (len Čína a India)
4-článková, 41 Wh, lítiovo-iónová batéria; 3-článková, 31 Wh, lítiovo-iónová batéria

Rozmery

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

Hmotnosť

Už od hmotnosti 2,1 kg
(Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie.)

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

K dispozícii sú konfigurácie s certifikáciou ENERGY STAR® a registráciou EPEAT® Silver

Záruka

1-ročná obmedzená záruka (k dispozícii sú voliteľné balíky Care Pack, ktoré sa predávajú samostatne), 1-ročná obmedzená záruka na primárnu batériu.

Záznamový list

Notebook HP 250 G4
Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Opakovač portov HP 3001pr
USB 3.0

Zoznámte sa so svojím horúcim stolovým riešením nezávislým od platformy pre nabíjanie vášho notebooku na cestách,
ktoré vás pripojí online a okamžite k jednému externému displeju 1,2 a až k trom zariadeniam pripojeným cez USB.1

Bezdrôtová klávesnica a myš
HP 2,4 GHz

Pracujte šikovnejšie s vaším notebookom, tabletom alebo počítačom typu všetko v jednom a pridajte klávesnicu a myš HP
v pásme 2,4 GHz na rýchle a jednoduché zadávanie údajov pohybu na webe a rolovanie dokumentov.

Ultratenký lankový zámok
HP

Zabezpečte svoj laptop HP Ultrabook™ alebo iný prenosný počítač rýchlo a jednoducho pomocou ultratenkého lankového
zámku HP.

Taška HP Business na
vkladanie zhora

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

Sieťový adaptér HP Smart 45
W

Buďte produktívni po celý deň a majte po ruke ďalší adaptér, ľahký a univerzálny sieťový adaptér HP 45W Smart.

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: F3S42AA

Číslo produktu: G1K29AA

Číslo produktu: H4D73AA

Číslo produktu: H5M92AA

Číslo produktu: H6Y88AA
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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 Predávané samostatne alebo ako voliteľná funkcia.
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 Vyžaduje pripojenie na internet.
5 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).
6 Softvér HP Touchpoint Manager podporuje operačné systémy Android™, iOS a Windows a počítače, notebooky, tablety a smartfóny od rôznych výrobcov. Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke
www.hp.com/touchpoint. Softvér Touchpoint Manager vyžaduje zakúpenie predplatného. Vzdialené vymazanie automaticky šifrovaných diskov, ktoré majú aktívne hardvérové šifrovanie, nie je podporované.

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 inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu

systému BIOS. Operačný systém Windows 10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si za to môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. 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.
5 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu určitých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon sa líši v závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru.
Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.
6 Pri pevných diskoch platí, že 1 GB = 1 miliarda bajtov. 1 TB = 1 bilión bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Až 30 GB systémového disku (na modeli so systémom Windows 8.1) je vyhradených pre softvér na obnovenie systému.
7 Na dvojvrstvové disky možno uložiť viac údajov ako na jednovrstvové disky. Dvojvrstvové disky napálené pomocou tejto jednotky nemusia byť kompatibilné s jednotkami a prehrávačmi jednovrstvových diskov DVD. Táto jednotka nedokáže čítať ani zapisovať na
jednostranné médiá s kapacitou 2,6 GB ani obojstranné médiá s kapacitou 5,2 GB verzie 1.0. Nekopírujte materiály chránené autorskými právami.
11 Kábel HDMI sa predáva samostatne.
12 Na zobrazenie obrázkov HD je potrebný obsah HD.
13 Pamäť samostatnej grafickej karty využíva časť celkovej systémovej pamäte na zobrazenie obrazu. Systémová pamäť určená na zobrazenie obrazu nie je k dispozícii pre iné programy.
14 Vyžaduje sa prístup na internet.
15 Softvér McAfee je dostupný ako 30-dňová skúšobná verzia. Aktualizácie vyžadujú prístup na internet. Prvá aktualizácia je zahrnutá. Ďalšie aktualizácie vyžadujú predplatné.
16 Modul TPM vo firmvéri vyžaduje systém Windows 8.1 a procesor Broadwell (Intel Core i5-5200U, i3-5005U alebo Intel Pentium 3825U)
17 Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši podľa krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách je uvedený na stránke http://www.epeat.net.

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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