Veri sayfası

HP 250 G4 Dizüstü Bilgisayar
Bütçe dostu. İş yapmaya hazır
Uygun fiyatlı HP 250 Dizüstü Bilgisayar
ile dünyaya bağlanın. İşlerinizi Intel
teknolojisi, temel multimedya araçları
ve Windows 8.1 içeren HP 250 ile
tamamlayın. Dayanıklı kasa, gün
içindeki zorlu koşullara karşı
bilgisayarınızı korur.
1

● Windows 8.11
● Ekran Boyutu: 39,6 cm (15,6 inç)
diyagonal

Dayanıklı mobil tasarım

● HP 250 ile hareket halindeyken de işlerinizi halledebileceğinizi bilmenin rahatlığını yaşarsınız. Sağlam kasası dizüstü bilgisayarı
korur ve size yakışacak şekilde profesyonel görünmesini sağlar.

İş ortamı için güçlendirilmiştir

● Windows 8.11 ve Intel® Core™ i3 veya i5, Pentium® veya Celeron® işlemcilerin gücü sayesinde projeleri güvenle tamamlayın.3

Ekstra özellikler deneyiminize değer katar

● Bilgisayar ve dokunmatik teknoloji alanında dünya lideri olan HP, tüm çevre birimlerinize2 bağlanmaya hazır olan ve işle ilgili
ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış tam işlevli bir dizüstü bilgisayar sunuyor.

Özellikler

● Always On Remote Management özelliğine sahip HP Touchpoint Manager6 müşterilere verileri ve güvenliği yönetmek için tek bir
bulut temelli çözüm üzerinden basit araçlar ve hizmetler sunar.
● İsteğe bağlı SuperMulti DVD+/-RW sürücüsü2, iş veya oyun amaçlı DVD'lerden kristal netliğinde renk, resim ve ses netliği elde
etmenizi sağlar.
● Sanal konferanslardan en fazlasını elde edin.4 DTS Studio Sound™ yazılımını kullanarak derin, zengin bas ve kristal netliğinde
konuşma sağlayan üstün surround ses ile çalışmalarınıza hayat verin.
● Hızlı ve kullanımı kolay SD kart yuvası sayesinde HP 250 dizüstü bilgisayarınızdaki verileri yedekleyin ve aktarın.
● Çalışma alanınızı daha iyi kullanın. HP ePrint kablosuz baskıyı kolaylaştırır; sürücülere gerek yoktur.5
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HP 250 G4 Dizüstü Bilgisayar
Teknik Özellikler Tablosu

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (Windows 8.1 Pro sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)2
Windows 7 Home Basic 6418
FreeDOS 2.0

İşlemci ailesi5

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

Kullanılabilir İşlemciler5

Intel® Core™ i5-5200U ile Intel HD Grafik Kartı 5500 (2,2 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 2,7 GHz'e kadar, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i3-4005U ile Intel HD Grafik
Kartı 4400 (1,7 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Celeron® N3050 ile Intel HD Grafik Kartı (1,6 GHz, 2,1 GHz'e kadar, 2 MB önbellek, 2 çekirdekli) Intel® Pentium® 3825U ile Intel
HD Grafik Kartı (1,9 GHz, 2 MB önbellek, 2 çekirdekli)

Yonga kümesi

Intel® SoC (yonga seti işlemciyle tümleşiktir)

Azami Bellek

En fazla 8 GB DDR3L-1600 SDRAM
Standart bellek notu: En fazla 1600 MT/s aktarım hızları. Tek kanal desteği.

Bellek yuvaları

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

Dahili depolama

500 GB En fazla 1 TB SATA (5400 rpm)6

Optik Depolama

DVD+/–RW SuperMulti DL7

Ekran

39,6 cm (15,6 inç) diyagonal LED arkadan aydınlatmalı HD SVA yansımasız düz ekran (1366 x 768)12

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

Tümleşik: Intel® HD Grafik Kartı 5500; Intel® HD Grafik Kartı 4400; Intel® HD Grafik Kartı12
Bağımsız: AMD Radeon™ R5 M330 (2 GB DDR3 ayrılmış)13

Ses

DTS Studio Sound™; Çift hoparlör

Kablosuz Teknolojileri

Birleşik Realtek 802.11b/g/n (1x1) WiFi ve Bluetooth® 4.0
(Miracast sertifikalı aygıtlarla uyumlu (Windows 8.1 içeren modeller))

İletişim

Realtek Ethernet (10/100); Realtek Ethernet (10/100/1000) (belirli modellerde)

Genişletme Yuvaları

1 çok biçimli dijital ortam okuyucu
(SD, SDHC, SDXC desteği)

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

1 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 VGA; 1 HDMI; 1 birleşik kulaklık/mikrofon jakı; 1 AC güç kaynağı; 1 RJ-4511

Giriş cihazı

Sayısal tuş takımı içeren tam boyutlu siyah ada tarzı klavye
Çoklu dokunma hareketleri, dokunma ve 2 parmakla kaydırma ve sıkıştırma özelliği varsayılan olarak etkinleştirilmiş dokunmatik yüzey

Web kamerası

VGA web kamerası14

Kullanılabilir Yazılımlar

Office Satın Alın; Kurtarma Yöneticisi Yükleyici; CyberLink YouCam DE; CyberLink Power DVD (belirli modellerde bulunur); CyberLink Media Suite; CyberLink Power2Go; HP Connected
Photo; McAfee™ Internet Security; Windows 8.1 Kullanmaya Başlarken15

Güvenlik Yönetimi

Üretici Yazılımı TPM; Güvenlik kilidi yuvası (kilit ayrı olarak satın alınmalıdır)16

Güç

65 W Akıllı AC adaptörü (bağımsız modeller); 45 W Akıllı AC adaptörü (tümleşik modeller); 65 W EM Akıllı AC adaptörü (yalnızca Çin ve Hindistan)
4 hücreli, 41 WHr Li-ion; 3 hücreli, 31 WHr Li-ion

Boyutlar

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

Ağırlık

2,1 kg'dan başlayan ağırlık
(Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir.)

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® sertifikalı ve EPEAT® Silver tescilli yapılandırmalar mevcuttur

Garanti

2 yıl sınırlı garanti. Birincil pil için 1 yıllık garanti. (Yükseltme seçenekleri (HP Care Packs) mevcuttur, ayrıca satılır)
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HP 250 G4 Dizüstü Bilgisayar
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP 3001pr USB 3.0 Bağlantı
Noktası Çoğaltıcısı

Çevrimiçi olmak ve tek bir harici ekran1,2 ile üç USB bağlantılı aygıta bağlanmak için, kullanıma hazır, platformdan bağımsız
ve sık yer değiştirmeye uygun çözümle tanışın.1,3

HP 2,4 GHz Kablosuz Klavye
ve Fare

Hızlı ve kolay veri girişi, Web'de gezinme ve belge kaydırma işlevlerini sağlayan HP 2,4 GHz klavye ve fareyi ekleyerek
dizüstü bilgisayarınız, tabletiniz veya all-in-one aygıtınız ile daha akıllı çalışmalar yapın.

HP Ultraslim Anahtarlı Kablo
Kilidi

HP Ultraslim Anahtarlı Kablo Kilidi ile HP Ultrabook™ veya dizüstü bilgisayarınızı hızlı ve kolay bir şekilde koruma altına
alın.

HP Business Üstten
Yüklemeli Çanta

Şık ve sağlam HP Business Üstten Yüklemeli Çanta ile dizüstü bilgisayarınızı ve günlük aksesuarlarınızı taşıyın.

HP 45W Akıllı AC Adaptörü

Hafif ve çok yönlü HP 45W Akıllı AC Adaptör ile gün boyu verimli olun ve elinizin altında ek bir adaptör bulundurun.

3 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, 3 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım hizmeti alın
Ürün numarası: UK703E

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

Ürün numarası: F3S42AA

Ürün numarası: G1K29AA

Ürün numarası: H4D73AA

Ürün numarası: H5M92AA

Ürün numarası: H6Y88AA
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HP 250 G4 Dizüstü Bilgisayar
Mesaj Altbilgileri
1 Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü ve/veya yazılımlar gerektirebilir. Bkz. http://www.microsoft.com.
2 Ayrı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.

3 Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. 64 bit bilgi işlem sistemi gereklidir. Performans, donanım ve yazılım

yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma sistemi performans ölçüsüne göre değildir.
4 İnternet bağlantısı gerektirir.
5 Web özellikli HP yazıcıya internet bağlantısı ve HP ePrint hesap kaydı gerektirir (uygun yazıcıların listesi, desteklenen belgeler ve görüntü türleriyle diğer HP ePrint ayrıntıları için bkz. www.hp.com/go/businessmobileprinting.
6 HP Touchpoint Manager uygulaması Android™, iOS ve Windows işletim sistemlerini ve çeşitli üreticilerin bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarını destekler. Tüm ülkelerde kullanılamayabilir, kullanılabilirlik bilgisi için bkz. www.hp.com/touchpoint.
Touchpoint Manager abonelik satın alınmasını gerektirir. Sürücü şifrelemenin etkin olduğu Kendi Kendini Şifreleyen Sürücülerin uzaktan silinmesi desteklenmez.

Teknik özellikler yasal uyarılar
1 Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım ve/veya BIOS güncelleştirmesi gerektirebilir. Windows 10 otomatik

olarak güncelleştirilir; bu özellik her zaman etkindir. Zaman içinde, güncelleştirmeler için ISS ücretleri ve ek gereklilikler söz konusu olabilir. Bkz. http://www.microsoft.com.
2 Bu sistem Windows 7 Professional yazılımıyla birlikte önceden yüklenmiştir, ayrıca Windows 8.1 Pro yazılımı için gerekli lisans ve medya da sağlanır. Windows yazılımının aynı anda yalnızca bir sürümünü kullanabilirsiniz. Sürümler arası geçiş yapmak için bir
sürümü kaldırıp diğerini yüklemeniz gerekir. Verilerinizi kaybetmemek için işletim sistemlerini kaldırmadan ve yüklemeden önce tüm verilerinizi yedeklemelisiniz.
5 Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans, donanım ve yazılım yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişebilir.
Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir.
6 Sabit sürücüler için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. Sistem kurtarma yazılımı için 30 GB'a kadar (Windows 8.1 için) sistem diski ayrılmıştır.
7 Çift katmanlı diskler, tek katmanlı disklerden daha fazla veri depolar. Bu sürücüyle yazılan çift katmanlı diskler tek katmanlı DVD sürücüleri ve yürütücüleriyle uyumlu olmayabilir. Bu sürücü, tek taraflı 2,6 GB/çift taraflı 5,2 GB, sürüm 1.0 ortamlardan okuyamaz ve
bu ortamlara yazamaz. Telif hakkı korumalı materyalleri kopyalamayın.
11 HDMI kablosu ayrı olarak satılır.
12 HD görüntüleri görebilmek için HD içeriği gerekir.
13 Bağımsız grafik kartı belleği, toplam sistem belleğinin bir kısmını video performansı için kullanır. Video performansına atanan sistem belleği, diğer programlar tarafından başka amaçlarla kullanılamaz.
14 Internet erişimi gereklidir.
15 McAfee 30 günlük deneme süresine sahiptir. Güncelleştirmeleri almak için internet erişimi gerekir. İlk güncelleştirme dahildir. Sonraki güncelleştirmeler için abonelik gerekir.
16 Ürün yazılımı Windows 8.1 ve Broadwell CPU (Intel Core i5-5200U, i3-5005U veya Intel Pentium 3825U işlemciler) gerektirir.
17 Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre değişir. Ülkeye göre tescil durumu için http://www.epeat.net adresine bakın.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/notebooks
HP Finans Hizmetleri ile çalışın

BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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