Dataark

HP 255 G5 bærbar PC
Velprøvd ytelse, en rimelig pris
Arbeid med selvtillit på solide HP 255
bærbar PC. Den er utstyrt for
profesjonelt bruk og klar for reiser.
Den har Windows 10 Pro og
imponerende kraftige AMD
APU-prosessorer. Gled deg over
denne rimelige PC-en som har blitt
forhåndsinstallert med nødvendige
samarbeidsverktøy.
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● Windows 10 Pro1
● Skjermstørrelse: 39,6 cm (15,6)
diagonalt

Solid bærbart design

● Du kan stole på at HP 255 holder tritt med oppgaver når du er på farten. Det solide kabinettet beskytter den bærbare Pc-en, så
den ser like profesjonell ut som du gjør.

Effektiv og kostnadseffektiv

● Gled deg over den intuitive Windows 8.11-opplevelsen, og bidra til å øke produktiviteten med den robuste ytelsen til
kostnadseffektive og energieffektive AMD APU-er. 2

Tillegg som finpusser opplevelsen.

● HP er en verdensledende leverandør av PC og sørger for at du får en bærbar PC med alle funksjoner. PC-en er klar for å kobles til
alle de eksterne enhetene dine3 og utformet for å dekke profesjonelle behov.

Med

● Bidra til å sikre fremtiden for bedriften din. PC-er fra HP får mest mulig ut av Windows 10 Pro1, for å beskytte deg fra dagens
sikkerhetstrusler, og maksimere administrasjons- og produktivitetsfunksjonene for bedrifter.
● HP Touchpoint Manager med alltid-på-fjernadministrasjon6 tilbyr kundene enkle verktøy og tjenester fra én enkelt skybasert
løsning for administrasjon av data og sikkerhet.
● Den ekstra SuperMulti DVD +/-RW-stasjonen3 lar deg vise DVD-er og lage sikkerhetskopiering av arbeidet ditt.
● Bli kvitt bakgrunnsstøy, inkludert tastaturklikk, med HP Noise Reduction-programvare.
● Gjør det beste ut av videokonferanser.4 Gi arbeidet liv gjennom oppslukende surroundlyd med dyp, rik bass og krystallklar dialog
ved bruk av DTS Studio Sound™-programvare.
● Sikkerhetskopier og flytt data raskt til og fra din HP 255 med et raskt og praktisk SD-kortspor.
● Den innebygde Trusted Platform Module (TPM)6 sørger for maskinvarebaserte krypteringsnøkler som bidrar til å sikre data,
e-post og brukerlegitimasjon.
● Få raske forbindelser med kombinert Gigabit LAN- og WLAN 802.11ac / Bluetooth® 4.2.3,7

Dataark

HP 255 G5 bærbar PC
Spesifikasjonstabell

Tilgjengelig operativsystem

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 7 Professional 64 (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra Windows 10 Pro 64)2
FreeDOS 2.0

Prosessorfamilie3

AMD A6 APU

Tilgjengelige prosessorer3

AMD A6-7310 APU med Radeon™ R4-grafikk (2 GHz opptil 2,4 GHz, 2 MB cache, 4 kjerner)

Brikkesett

AMD SoC (brikkesett er integrert med prosessoren)

Maksimalt minne

Inntil 8 GB DDR3L-1600 SDRAM
Merknad om standardminne: Overføringshastighet opptil 1600 MT/s. Støtte for én kanal. ikke tilgjengelige/oppgraderbare for kunde.

Minnespor

2 SODIMM-spor (ikke tilgjengelige/oppgraderbare for kunde)

Internminne

500 GB Inntil 1 TB SATA (5400 rpm)4

Optisk lager

DVD+/-RW SuperMulti DL5

Skjerm

39.6 cm (15.6" diagonalt) FHD SVA antirefleks tynn LED-bakbelyst (1920 x 1080)

Tilgjengelig grafikk

Integrert: AMD Radeon™ R4; AMD Radeon™ R210

Lyd

HD-lyd med DTS Studio Sound™; 2 integrerte stereohøyttalere; Støtte for HP Noise Cancellation

Trådløsteknologi

Kombinert Intel Dual Band Wireless-AC 3165 802.11a/b/g/n/ac (1x1) WiFi og Bluetooth® 4.2, med Wi-Di6,7,8
(Kompatibel med Miracast-sertifiserte enheter.)

Kommunikasjon

Integrert 10/100/1000 GbE

Utvidelsesspor

1 digital medieleser for flere formater
(støtter SD, SDHC, SDXC)

Porter og kontakter

1 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 VGA; 1 HDMI; 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; 1 strøminngang; 1 RJ-459

Inndataenhet

Svart "Island style"-tastatur i full størrelse, med talltastgruppe
Styrepute med flerberøringsbevegelser aktivert, trykk aktivert som standard, støtte for moderne styreputebevegelser

Webcam

HP VGA-kamera10

Tilgjengelig programvare

Kjøp Office; Oppdag HP Touchpoint Manager; Windows 10 Recovery Manager; Windows 10 hurtigtilbakestilling-gjenoppretting; 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

Sikkerhetsadministrasjon

Fastvare-TPM; Spor for sikkerhetslås (lås må kjøpes separat)

Strøm

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

Mål

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

Vekt

Fra 1,96 kg
(Vekten varierer med konfigurasjonen.)

Miljømessig

Lavhalogen15

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifiserte og EPEAT® Sølv-registrerte konfigurasjoner tilgjengelig

Garanti

1 års begrenset garanti (valgfrie Care Packs tilgjengelig, selges separat), 1 års begrenset garanti på primærbatteri
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HP 255 G5 bærbar PC
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP 3 år service kun for
bærbar PC, neste virkedag
på stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste virkedag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: UK703E
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Fotnoter
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10

oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Kostnader til Internett-leverandører og ytterligere krav kan forekomme over tid, for oppdateringer. Se http://www.microsoft.com.
2 Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare vil kunne dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens vil variere avhengig av programmets arbeidsbelastning og
konfigurasjonen til maskinvare og programvare. AMDs nummerering er ikke et mål på klokkefrekvens.
3 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
4 HP Touchpoint Manager krever kjøp av abonnement og støtter operativsystemer og PC-er, bærbare PC-er, nettbrett og smarttelefoner fra forskjellige produsenter med Android™, iOS og Windows 7 eller høyere. Ikke tilgjengelig i alle land. Mer informasjon finnes
på www.hp.com/touchpoint.
5 Krever Internett-forbindelse.
6 Fastvare-TPM er versjon 2.0. Maskinvare-TPM er v1.2, som er et delsett av TPM 2.0-spesifikasjonsversjonen v0.89 som implementert av Intel Platform Trust Technology (PTT).
7 Trådløst tilgangspunkt og Internett-tilgang er nødvendig. Tilgjengeligheten til offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Spesifikasjonene for 802.11ac WLAN er utkastspesifikasjoner og ikke endelige. Hvis de endelige spesifikasjonene er forskjellige fra
utkastspesifikasjonene, kan det påvirke den bærbare PC-ens mulighet til å kommunisere med andre 802.11ac WLAN-enheter.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10

oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Kostnader til Internett-leverandører og ytterligere krav kan forekomme over tid, for oppdateringer. Se http://www.microsoft.com.
Dette systemet har Windows 7 Professional-programvare forhåndsinstallert, men har også lisens og medier for Windows 10 Pro-programvare. Du kan bare bruke én versjon av Windows-programvaren om gangen. Hvis du vil bytte Windows-versjon, må du
avinstallere én versjon og installere den andre. Du må sikkerhetskopiere alle data (filer, bilder osv.) før du avinstallerer og installerer operativsystemer for å unngå tap av data.
3 Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare vil kunne dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens vil variere avhengig av programmets arbeidsbelastning og
konfigurasjonen til maskinvare og programvare. AMDs nummerering er ikke et mål på klokkefrekvens.
4 For lagringsstasjoner, GB = 1 milliard byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 30 GB (for Windows 10) er reservert til programvare for systemgjenoppretting.
5 Dobbeltlagsdisker kan lagre mer data enn enkeltlagsdisker. Men det er ikke sikkert at dobbeltlagsdisker som er brent med denne stasjonen, er kompatible med alle eksisterende enkeltlags DVD-stasjoner og -spillere. Vær oppmerksom på at stasjonen ikke kan
lese eller skrive til 2,6 GB enkeltsidige/5,2 GB dobbeltsidige medier av versjon 1.0. Ikke kopier rettighetsbeskyttet materiale.
6 Trådløst tilgangpunkt og Internett-tjeneste kreves og selges separat. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
7 Kombinert 802.11 Wi-Fi og Bluetooth selges separat eller som tilleggsfunksjoner.
8 Miracast er en trådløs teknologi som PCen kan bruke til å projisere på skjermen til TVer, projektorer og overførende mediespillere som støtter også Miracast. Du kan bruke Miracast til å dele hva du gjør på PCen og presentere en lysbildefremvisning. For mer
informasjon: http://Windows.Microsoft.com/en-us/Windows-8/Project-Wireless-Screen-miracast
9 HDMI-kabel selges separat.
10 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
11 HP Touchpoint Manager krever kjøp av abonnement, og støtter operativsystemer og PC-er, bærbare PC-er, nettbrett og smarttelefoner fra forskjellige produsenter med Android™, iOS og Windows 7 eller høyere. Finnes ikke i alle land. Se www.hp.com/touchpoint
for informasjon om tilgjengelighet.
12 HP ePrint krever Internett-tilkobling til en nettaktivert HP-skriver og HP ePrint-kontoregistrering (du finner en liste over kvalifiserte skrivere, støttede dokument- og bildetyper og andre HP ePrint-detaljer på www.hp.com/go/businessmobileprinting
13 HP Support Assistant krever Windows eller Linux og Internett-tilgang.
14 EPEAT® registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Se http://www.epeat.net for registreringsstatus etter land.
15 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.

Lær mer på
www.hp.eu/notebooks
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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