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HP 255 G5 Notebook-pc
Anerkendt ydeevne til en overkommelig pris
Arbejd uden slinger i valsen på den
robuste HP 255 Notebook-pc. Den er
udstyret til brug i virksomheder og er
klar til rejsen med Windows 10 Pro og
de utrolig kraftfulde AMD APU'er. Nyd
denne prisvenlige pc fuld af vigtige
samarbejdsværktøjer.
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● Windows 10 Pro1
● Skærmstørrelse: 39,6 cm (15,6")

Holdbart mobilt design

● Du kan være sikker på, at HP 255 kan holde trit med alle opgaver, når du er på farten. Det holdbare kabinet beskytter den
bærbare pc, så den ser lige så professionel ud som dig.

Effektiv og økonomisk

● Du kan nyde den brugervenlige oplevelse i Windows 10 Pro1 samt få hjælp til at øge produktiviteten med de effektive og
omkostnings- og energibesparende AMD APU'er.2

Ekstraudstyr, der fuldender oplevelsen

● HP er verdens førende producent af pc'er og tilbyder dig en fuldt funktionel bærbar pc, der er klar til brug sammen med alle dine
eksterne enheder3, og som er designet til at opfylde enhver virksomheds behov.

Fremhævede funktioner

● Vær med til at sikre din virksomheds fremtid. Med de moderne pc'er fra HP udnyttes Windows 10 Pro1 bedst muligt til
beskyttelse af virksomheden mod nutidens sikkerhedstrusler samt maksimering af administrations- og
produktivitetsfunktionerne til erhvervsbrug.
● HP Touchpoint Manager med Always On Remote Management4 giver brugerne enkle værktøjer og tjenester via en samlet
cloud-baseret løsning til administration af data og sikkerhed.
● Med det valgfri SuperMulti DVD+/-RW-drev 3 kan du se dvd'er og sikkerhedskopiere dit arbejde.
● Hjælp med at reducere baggrundsstøj, herunder tastaturanslag, vha. HP's software til støjreduktion.
● Udnyt virtuelle møder bedst muligt.4 Du kan bringe arbejdet til live ved hjælp af omsluttende surroundlyd med dyb, fyldig bas og
krystalklar dialog via DTS Studio Sound™-softwaren.
● Du kan hurtigt lave sikkerhedskopier og flytte data til og fra HP 255 med den hurtige og praktiske SD-kortstik.
● Trusted Platform Module-firmwaren (TPM)6 leverer hardwarebaserede krypteringsnøgler til sikring af dine data, e-mail og
legitimationsoplysninger.
● Du får hurtige forbindelser med kombinationen af Gigabit LAN og WLAN 802.11ac/Bluetooth® 4.2. 3,7
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Specifikationstabel

Tilgængelige operativsystemer

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 7 Professional 64 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 10 Pro 64)2
FreeDOS 2.0

Processorfamilie3

AMD A6 APU

Tilgængelige processorer3

AMD A6-7310 APU med Radeon™ R4-grafikkort (2 GHz, op til 2,4 GHz, 2 MB cache, 4 kerner)

Chipsæt

AMD SoC (chipsæt er indbygget i processor)

Maksimal hukommelse

Op til 8 GB DDR3L-1600 SDRAM
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder på op til 1600 MT/s. Understøttelse af Single channel-funktionalitet. Kan ikke tilgås/opgraderes af kunden.

Hukommelsessokler

2 SODIMM-porte (som kunden ikke har adgang til/ikke kan opgradere)

Internt storage

500 GB Op til 1 TB SATA (5400 o/m)4

Optisk lager

Dvd+/-rw SuperMulti DL5

Skærm

Slank, refleksfri, LED-bagbelyst FHD SVA-skærm på 39.6 cm (15,6") (1920 x 1080)

Tilgængelige grafikkort

Indbygget: AMD Radeon™ R4; AMD Radeon™ R210

Lyd

HD-lyd med DTS Studio Sound™; 2 indbyggede stereohøjtalere; Understøttelse af HP-støjreduktion

Trådløse teknologier

Kombination af Intel Dual Band Wireless-AC 3165 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi og Bluetooth® 4.2 med Wireless Direct;6,7,8
(Kompatibel med Miracast-certificerede enheder.)

Kommunikation

Integreret 10/100/1000 GbE

Udvidelsesstik

1 multiformatlæser til digitale medier
(understøtter SD, SDHC, SDXC)

Porte og stik

1 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 VGA; 1 HDMI; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik; 1 vekselstrømsstik; 1 RJ-459

Inputenhed

Sort tastatur i fuld størrelse (island-style), med struktur og numerisk tastatur
Pegefelt med understøttelse af multiberøring, tryk aktiveret som standard, understøtter moderne pegefeltbevægelser

Webcam

HP VGA-kamera10

Tilgængelig software

Køb Office; Gå på opdagelse i HP Touchpoint Manager; Windows 10 Recovery Manager; Windows 10-gendannelse med hurtig nulstilling; HP Support Assistant; HP PC Hardware
Diagnostics UEFI; HP Communication Recovery Tool; HP ePrint; HP e-Service; HP CoolSense; HP System Event Utility11,12,13

Sikkerhedsstyring

Firmware TPM; Holder til sikkerhedslås (lås skal købes separat)

Strømforsyning

45 W Smart-strømadapter
3-cellers, 31 Wh Li-ion

Mål

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

Vægt

Vægt fra 1,96 kg
(Vægten afhænger af konfigurationen.)

Miljøansvar

Lav halogen15

Overholdelse af standarder for
energieffektivitet

Der findes ENERGY STAR®-certificerede og EPEAT® Silver-registrerede konfigurationer

Garanti

1 års begrænset garanti (valgfrie Care Packs sælges separat), 1 års begrænset garanti på det primære batteri
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP 3 års service næste
hverdag på stedet, kun
bærbare

Få 3 års service på stedet næste hverdag på din computerenhed udført af en kvalificeret HP-tekniker, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: UK703E
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Fodnoter
1 Visse funktioner findes ikke i alle udgaver af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 opdateres automatisk – det

er altid aktiveret. Der skal muligvis betales ISP-gebyrer, og andre krav for opdateringer kan være gældende senere Se http://www.microsoft.com.
2 Multicore er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters funktion. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevnen og clock-frekvensen afhænger af belastningen fra programmer samt
konfigurationen af hardware og software. AMD's nummerering er ikke et udtryk for clock-frekvensen.
3 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør
4 HP Touchpoint Manager kan kun anvendes af betalende abonnenter og understøttes af operativsystemerne Android™, iOS og Windows 7 og nyere samt af pc'er, bærbare computere, tablet-pc'er og smartphones fra forskellige producenter. Fås ikke i alle lande.
Læs mere om tilgængelighed på www.hp.com/touchpoint.
5 Kræver internetforbindelse.
6 Firmware TPM er version 2.0. Hardware TPM er v1.2, som er et udsnit af den TPM 2.0-udspecificerede version v0.89 som er implementeret af Intel Platform Trust Technology (PTT).
7 Kræver et trådløst adgangspunkt samt adgang til internettet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. Specifikationerne for 802.11ac WLAN foreligger kun i kladdeform og er ikke endelige. Hvis de endelige specifikationer
adskiller sig fra kladdespecifikationerne, kan det få indflydelse på den bærbare computers mulighed for at kommunikere med andre 802.11ac WLAN-enheder.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1 Visse funktioner findes ikke i alle udgaver af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 opdateres automatisk – det

er altid aktiveret. Der skal muligvis betales ISP-gebyrer, og andre krav for opdateringer kan være gældende senere Se http://www.microsoft.com.
2 Windows 7 Professional er forudinstalleret på dette system, og der medfølger også en licens og et medie til Windows 10 Pro. Du kan kun bruge én version af Windows ad gangen. Hvis du vil skifte mellem versionerne, skal du først afinstallere den ene version og
dernæst installere den anden. Du skal sørge for at sikkerhedskopiere alle data (filer, billeder mv.), før du afinstallerer og installerer operativsystemer, så du undgår at miste data.
3 Multicore er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters funktion. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevnen og clock-frekvensen afhænger af belastningen fra programmer samt
konfigurationen af hardware og software. AMD's nummerering er ikke et udtryk for clock-frekvensen.
4 I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Der er reserveret op til 30 GB til systemgendannelsessoftware (i Windows 10).
5 Dobbeltlags-diske kan lagre flere data end enkeltlags-diske. Men dobbeltlags-diske, der brændes med dette drev, er muligvis ikke kompatible med en lang række eksisterende enkeltlags-dvd-drev og -afspillere. Bemærk, at dette drev ikke kan læse eller skrive til
2,6 GB ensidede/5,2 GB dobbeltsidede mediefiler i version 1.0. Kopiér ikke materiale beskyttet af copyright.
6 Trådløst adgangspunkt og internettjeneste er påkrævet og skal anskaffes separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.
7 Kombination af 802.11 Wi-Fi og Bluetooth sælges separat eller som tilbehør.
8 Miracast er en trådløs teknologi, som kan bruges på computeren, når du vil have skærmen vist på fjernsyn, projektorer og streaming-afspillere, der understøtter Miracast. Du kan bruge Miracast, når du vil afspille diasshow eller fremvise det, du sidder med på
computeren. Der er flere oplysninger på: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
9 HDMI-kabel skal anskaffes separat.
10 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder.
11 HP Touchpoint Manager kan kun anvendes af betalende abonnenter og understøttes af operativsystemerne Android™, iOS og Windows 7 og nyere samt af pc'er, bærbare computere, tablet-pc'er og smartphones fra forskellige producenter. Fås ikke i alle lande;
du kan få flere oplysninger på www.hp.com/touchpoint.
12 HP ePrint kræver internetforbindelse til en HP-printer med internetadgang samt oprettelse af en HP ePrint-konto (på www.hp.com/go/businessmobileprinting kan du se en liste over understøttede printere, dokumenter og billedtyper og andre oplysninger om
HP ePrint).
13 HP Support Assistant kræver Windows eller Linux og internetadgang.
14 EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. På http://www.epeat.net kan du se registreringsstatus for hvert land.
15 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheder er ikke lav-halogen-holdige. Reservedele anskaffet efter køb er muligvis ikke lav-halogen-holdige.

Få mere at vide på
www.hp.eu/notebooks
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og abonnementer på opdateringer, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine IT-mål. Find flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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