Podatkovni list

Prenosni računalnik HP 250 G4
Cenovno ugoden. Pripravljen za podjetja
Povežite se s cenovno ugodnim
prenosnim računalnikom HP 250.
Opravljajte poslovne naloge s
tehnologijo Intel, osnovnimi orodji za
večpredstavnost in operacijskim
sistemom Windows 8.1 v prenosnem
računalniku HP 250. Trpežno ohišje
ščiti prenosni računalnik pri
vsakodnevni uporabi.
1

● Windows 8.11
● Velikost zaslona: diagonala 39,6 cm
(15,6 palca)

Vzdržljiva mobilna zasnova

● Bodite prepričani, da je HP 250 kos nalogam na poti. Trpežno ohišje ščiti prenosnik, da ta izgleda tako profesionalno kot vi.

Namenjeno podjetjem

● Z zaupanjem dokončajte svoje projekte s sistemom Windows 8.11 in močjo procesorjev Intel® Core™ i3 ali i5, Pentium® ali
Celeron®.3

Dodatne možnosti še izboljšujejo izkušnjo

● HP, vodilno podjetje na svetu na področju računalnikov in tehnologije na dotik, vas bo opremilo as popolnoma funkcionalnim
prenosnim računalnikom, ki je pripravljen za povezavo z vsemi zunanjimi napravami2 in oblikovan tako, da ustreza potrebam
podjetja.

Posebnosti

● HP Touchpoint Manager s storitvijo Always On Remote Management6 strankam ponuja preprosta orodja in storitve iz enega
oblaka za upravljanje podatkov in varnost.
● Dodatni pogon SuperMulti DVD+/-RW2 vam pomaga pri ustvarjanju kristalno čistih barv, slik in jasnega zvoka na DVD-jih, ki jih
lahko uporabite za delo ali zabavo.
● Kar najbolje izkoristite video konference.4 Poživite svoje delo z izjemnim prostorskim zvokom, globokimi in bogatimi nizkimi toni
ter kristalno jasnim dialogom s programsko opremo DTS Studio Sound™.
● S hitro in priročno režo za kartice SD varnostno kopirajte in hitro premaknite podatke na prenosni računalnik HP 250 in z njega.
● Bolje izkoristite svoje delovno okolje. S storitvijo HP ePrint je brezžično tiskanje preprosto – brez gonilnikov.5
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Prenosni računalnik HP 250 G4
Tabela specifikacij

Razpoložljiv operacijski sistem

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico iz operacijskega sistema Windows 8.1 Pro)2
Windows 7 Home Basic 6418
FreeDOS 2.0

Družina procesorjev5

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

Razpoložljivi procesorji5

Intel® Core™ i5-5200U z grafično kartico Intel HD 5500 (2,2 GHz, s tehnologijo Intel Turbo Boost tudi do 2,7 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri); Procesor Intel® Core™ i3-4005U z
grafično kartico Intel HD 4400 (1,7 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Celeron® N3050 z grafično kartico Intel HD (od 1,6 GHz do 2,1 GHz, 2 MB predpomnilnika, 2 jedri) Intel®
Pentium® 3825U z grafično kartico Intel HD (1,9 GHz, 2 MB predpomnilnika, 2 jedri)

Nabor vezij

Intel® SoC (vezje je vrgrajeno v procesor)

Največja velikost pomnilnika

Največ 8 GB DDR3L-1600 SDRAM
Opomba o standardnem pomnilniku: Hitrosti prenosa podatkov do 1600 MT/s. Podpora za en kanal.

Pomnilniške reže

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

Notranji pomnilnik

500 GB Največ 1 TB SATA (5400 obr/min)6

Optična shramba

Pogon DVD+/-RW SuperMulti DL7

Prikaz

39,6-cm (15,6-palčni) ravni zaslon HD SVA z osvetlitvijo LED in zaščito proti bleščanju (1366 x 768)12

Razpoložljiva grafika

Vgrajen: Grafična kartica Intel® HD 5500; grafična kartica Intel® HD 4400; grafična kartica Intel® HD12
Ločeno: AMD Radeon™ R5 M330 (2 GB namenskega pomnilnika DDR3)13

Zvočna kartica

DTS Studio Sound™; Dva zvočnika

Brezžične tehnologije

Kombinirani priključek Realtek 802.11b/g/n (1 x 1) WiFi in Bluetooth® 4.0
(Združljiv z napravami, ki imajo certifikat Miracast (modeli s sistemom Windows 8.1))

Komunikacije

Omrežna kartica Realtek Ethernet (10/100); Omrežna kartica Realtek Ethernet (10/100/1000) (na voljo pri izbranih modelih)

Razširitvene reže

1 bralnik za digitalne medije v več oblikah zapisa
(podpira SD, SDHC, SDXC)

Vrata in priključki

1 x USB 3.0; 2 x USB 2.0; 1 x VGA; 1 x HDMI; 1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon; 1 napajalnik za izmenični tok; 1 priključek RJ-4511

Vhodna naprava

Tipkovnica polne velikosti s teksturami, samostojno stoječimi tipkami in številsko tipkovnico
Sledilna ploščica z možnostjo večkratnega dotika, privzetim lahkim dotikom ter privzetim drsenjem in povečevanjem/pomanjševanjem z dvema prstoma

Spletna kamera

Kamera VGA14

Razpoložljiva programska oprema

Buy Office; Recovery Manager Installer; CyberLink YouCam DE; CyberLink Power DVD (na voljo pri izbranih modelih); CyberLink Media Suite; CyberLink Power2Go; HP Connected
Photo; McAfee™ Internet Security; Uvod v Windows 8.115

Upravljanje varnosti

Vdelana programska oprema TPM; Reža za varnostno ključavnico (ključavnico morate kupiti posebej)16

Napajanje

Pametni napajalnik za izmenični tok 65 W (ločeni modeli) Pametni napajalnik za izmenični tok 45 W (vgrajeni modeli); Pametni napajalnik EM 65 W (samo na Kitajskem in v Indiji)
4-celični litij-ionski akumulator (41 Wh); 3-celični litij-ionski akumulator (31 Wh)

Mere

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

Teža

Že od 2,1 kg
(Teža je odvisna od konfiguracije.)

Ustreznost za električno
učinkovitost

Na voljo so konfiguracije, ki ustrezajo standardu ENERGY STAR® in so registrirane z EPEAT® Silver

Garancija

Enoletna omejena garancija (na voljo so dodatne storitve Care Pack, ki so naprodaj posebej) in enoletna omejena garancija za glavni akumulator
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Prenosni računalnik HP 250 G4
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Podvojevalnik vrat HP
3001pr USB 3.0

Spoznajte pravo rešitev, t. i. prostore »hot-desking«, ki niso odvisni od računalniškega okolja, za vzpostavitev povezave s
spletom ter povezavo s posameznim zunanjim zaslonom1,2 in največ tremi napravami USB.1,3

Brezžična tipkovnica in
miška HP 2,4 GHz

Delajte pametneje z računalnikom, tabličnim računalnikom ali večnamensko napravo, tako da jim dodate tipkovnico in
miško HP s frekvenco 2,4 GHz za hitro in preprosto vnašanje podatkov, spletno krmarjenje in premikanje po dokumentih.

Ključavnica HP Ultraslim
Keyed Cable

Hitro in enostavno zaščitite svoj računalnik HP Ultrabook™ ali prenosnik s ključavnico za kabel HP Ultraslim Keyed Cable
Lock

Torba HP Business Top Load

Udobno prenašajte prenosni računalnik in vsakodnevne potrebščine v modni in vzdržljivi torbi HP Business Top Load.

Pametni napajalnik HP 45 W

Imejte pri sebi dodaten lahek in vsestranski pametni napajalnik HP 45 W, ki vam bo pomagal delati produktivno cel dan.

3-leta naslednji delovni dan
na domu

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni
tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo
Številka izdelka: UK703E

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: F3S42AA

Številka izdelka: G1K29AA

Številka izdelka: H4D73AA

Številka izdelka: H5M92AA

Številka izdelka: H6Y88AA
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Prenosni računalnik HP 250 G4
Opombe k sporočilom
1 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Če boste želeli izkoristiti vse funkcije sistema Windows, boste morda potrebovali nadgradnjo sistema in/ali posebej kupljeno strojno opremo, gonilnike in/ali programsko

opremo. Obiščite spletno mesto http://www.microsoft.com.
2 Za doplačilo ali kot dodatna funkcija.
3 Tehnologija Multi-Core je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma aplikacijam. Potrebujete 64-bitni sistem. Zmogljivost se lahko razlikuje glede na
konfiguracijo strojne in programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
4 Potrebujete internetno povezavo.
5 Storitev HP ePrint zahteva internetno povezavo s tiskalnikom HP s spletno povezavo in registracijo računa HP ePrint (za seznam primernih tiskalnikov, podprtih dokumentov in vrst slik ter druge podrobnosti storitve HP ePrint obiščite
www.hp.com/go/businessmobileprinting).
6 HP Touchpoint Manager podpira operacijske sisteme Android™, iOS in Windows ter osebne računalnike, prenosnike, tablične računalnike in pametne telefone različnih proizvajalcev. Ni na voljo v vseh državah; za informacije o razpoložljivosti glejte
www.hp.com/touchpoint. Za storitev Touchpoint Manager je potrebna naročnina. Oddaljeno brisanje diskov, ki se samodejno šifrirajo in imajo funkcijo šifriranja strojne opreme aktivno, ni podprto.

Tehnične specifikacije zanikanja
1 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Če želite uporabljati vse funkcije operacijskega sistema Windows, boste morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne opreme, gonilnikov,

programske opreme ali BIOS-a. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne zahteve.
Obiščite spletno mesto http://www.microsoft.com.
2 V tem sistemu je predhodno nameščena programska oprema Windows 7 Professional, priložena pa sta mu tudi licenca in predstavnost za programsko opremo Windows 8.1 Pro. Naenkrat lahko uporabljate le eno različico programske opreme Windows. Za
preklapljanje med različicama boste morali odstraniti eno in namestiti drugo različico. Pred odstranjevanjem in nameščanjem operacijskih sistemov morate narediti varnostne kopije vseh podatkov (datoteke, fotografije itd.), da jih ne bi izgubili.
5 Večjedrna tehnologija je namenjena povečanju zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma aplikacijam. Zmogljivost se lahko razlikuje glede na konfiguracijo strojne in programske
opreme. Intelov sistem številčenja ni merilo za večjo zmogljivost.
6 Za trde diske, 1 GB = 1 milijarda bajtov. TB = 1 bilijon bajtov. Dejanska formatirana kapaciteta je manjša. Za programsko opremo za obnovitev sistema je dodeljenega do 30 GB (za Windows 8.1) prostora na sistemskem disku.
7 Na dvoslojne diske lahko shranite več podatkov kot na enoslojne. Dvoslojni diski, zapisani s tem pogonom, morda ne bodo združljivi z enoslojnimi pogoni in predvajalniki DVD. Ta pogon ne omogoča branja ali zapisovanja na enostranske nosilce velikosti 2,6 GB ali
na dvostranske nosilce velikosti 5,2 GB različice 1.0.
Ne kopirajte gradiva, zaščitenega z avtorskimi pravicami.
11 Kabel HDMI je naprodaj posebej.
12 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.
13 Ločen grafični pomnilnik uporablja del skupnega sistemskega pomnilnika za višjo zmogljivost.
Sistemski pomnilnik, namenjen grafiki, ni na voljo drugim programom.
14 Potrebujete dostop do interneta.
15 McAfee vključuje 30-dnevno preizkusno obdobje. Za prejem posodobitev potrebujete dostop do interneta. Prva posodobitev je vključena. Za nadaljnje posodobitve je potrebna naročnina.
16 Vdelana programska oprema TPM zahteva sistem Windows 8.1 in CPE Broadwell (s procesorji Intel Core i5-5200U, i3-5005U ali Intel Pentium 3825U)
17 Vpisano v register EPEAT®, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT se razlikuje glede na državo. Za stanje registriranja po državah pojdite na http://www.epeat.net.

Več informacij na
www.hp.eu/notebooks
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
© Copyright 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za
HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega
jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo podjetje Hewlett-Packard uporablja na podlagi licence. Intel, Core, Pentium in Celeron so blagovne znamke
družbe Intel Corporation v ZDA in drugih državah. ENERGY STAR je registrirana blagovna znamka ameriške agencije za varovanje okolja. Vse druge blagovne znamke
so last svojih lastnikov. AMD in Radeon sta blagovni znamki podjetja Advanced Micro Devices, Inc. Za patente DTS glejte http://patents.dts.com. Izdelano na podlagi
licence družbe DTS Licensing Limited. DTS, simbol ter DTS in simbol skupaj so registrirane blagovne znamke, DTS Studio Sound pa je blagovna znamka družbe DTS,
Inc. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
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