Podatkovni list

Prenosni računalnik HP 255 G5
Dokazana učinkovitost delovanja, ugodna cena
Delajte brez skrbi na trpežnem
prenosnem računalniku HP 255. Z
operacijskim sistemom Windows 10
Pro in izjemno zmogljivimi procesorji
AMD je računalnik opremljen za
poslovanje in pripravljen za na pot.
Uživajte v tem cenovno ugodnem
računalniku, na katerem so naložena
ključna orodja za sodelovanje.
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● Windows 10 Pro1
● Velikost zaslona: Diagonala 39,6 cm
(15,6 palca)

Vzdržljiva mobilna zasnova

● Bodite prepričani, da je HP 255 kos nalogam na poti. Trpežno ohišje ščiti prenosni računalnik, da je ta videti tako profesionalno
kot vi.

Učinkovit in cenovno ugoden

● Uživajte v intuitivni izkušnji sistema Windows 10 Pro1 in povečajte storilnost z zanesljivo zmogljivostjo cenovno ugodnih in
energijsko učinkovitih procesorjev AMD.2

Dodatne možnosti še izboljšujejo izkušnjo

● HP, vodilno podjetje na svetu na področju računalnikov, vas bo opremilo s popolnoma funkcionalnim prenosnim računalnikom, ki
je pripravljen za povezavo z vsemi zunanjimi napravami3 in oblikovan tako, da ustreza potrebam podjetja.

Posebnosti

● Zaščitite prihodnost svojega podjetja. HP-jevi računalniki v največji možni meri izkoriščajo operacijski sistem Windows 10 Pro1 za
zaščito pred današnjimi varnostnimi grožnjami in povečujejo zmožnosti upravljanja ter storilnosti za podjetja.
● HP Touchpoint Manager s storitvijo Always On Remote Management4 uporabnikom ponuja preprosta orodja in storitve iz enega
oblaka za upravljanje podatkov in varnost.
● Dodatni pogon SuperMulti DVD+/-RW3 omogoča gledanje DVD-jev in ustvarjanje varnostnih kopij vašega dela.
● S programsko opremo HP Noise Reduction pomagajte preprečiti okoljski zvok, vključno s pritiski na tipkovnico.
● Kar najbolje izkoristite video konference.5 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 255 in z njega.
● Vgrajeni varnostni čip TPM (Trusted Platform Module)6 zagotavlja ključe za šifriranje na osnovi strojne opreme za zaščito
podatkov, e-pošte in uporabniških poverilnic.
● Zagotovite si hitre povezave z gigabitnim omrežjem LAN in kombiniranim priključkom WLAN 802.11ac/Bluetooth® 4.2.3,7

Podatkovni list

Prenosni računalnik HP 255 G5
Tabela specifikacij

Razpoložljiv operacijski sistem

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

Družina procesorjev3

AMD A6 APU

Razpoložljivi procesorji3

Procesor AMD A6-7310 z grafično kartico Radeon™ R4 (od 2 do 2,4 GHz, 2 MB predpomnilnika, 4 jedra)

Nabor vezij

AMD SoC (vezje je vgrajeno 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. Brez možnosti dostopa in nadgradnje za stranke.

Pomnilniške reže

2 reži SODIMM (brez možnosti dostopa ali nadgradnje za stranke)

Notranji pomnilnik

500 GB Največ 1 TB SATA (5400 obr/min)4

Optična shramba

Pogon DVD+/-RW SuperMulti DL5

Prikaz

39.6-cm (15.6-palčni) tanki zaslon FHD SVA z osvetlitvijo LED in zaščito proti bleščanju (1920 x 1080)

Razpoložljiva grafika

Vgrajen: AMD Radeon™ R4; AMD Radeon™ R210

Zvočna kartica

Zvok HD s tehnologijo DTS Studio Sound™; 2 vgrajena stereo zvočnika; podpora za HP-jevo odpravljanje hrupa

Brezžične tehnologije

Kombinirani brezžični modul Intel s podporo za dve frekvenčni območji 3165 802.11a/b/g/n/ac (1 x 1) WiFi in Bluetooth® 4.2 z Wi-Di6,7,8
(Združljivo z napravami s certifikatom Miracast.)

Komunikacije

Vgrajen omrežni vmesnik 10/100/1000 GbE

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-459

Vhodna naprava

Tipkovnica polne velikosti s teksturami, samostojno stoječimi tipkami in številsko tipkovnico
Sledilna ploščica z omogočenimi večprstnimi potezami, privzeto omogočenimi dotiki in podporo za poteze z moderno sledilno tablico

Spletna kamera

Kamera HP VGA10

Razpoložljiva programska oprema

Buy Office; Discover HP Touchpoint Manager; Upravitelj obnovitve Windows 10; obnova sistema Windows 10 s pritiskom na gumb; 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

Upravljanje varnosti

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

Napajanje

Pametni napajalnik 45 W
3-celični litij-ionski akumulator (31 Wh)

Mere

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

Teža

Od 1,96 kg naprej
(Teža je odvisna od konfiguracije.)

Okolju prijazno

Nizka količina halogenih snovi15

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 255 G5
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
3-letna podpora HP samo za
prenosne računalnike z
zagotovljenim popravilom
na lokaciji uporabe naslednji
delovni dan

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
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Prenosni računalnik HP 255 G5
Opombe k sporočilom
1 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Sistemi bodo morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne opreme, gonilnikov, programske opreme ali BIOS-a, da boste lahko popolnoma

izkoristili funkcionalnost sistemov Windows. 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. Podrobnosti si oglejte na spletnem mestu http://www.microsoft.com.
2 Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in
konfiguracijo strojne ter programske opreme. Sistem številčenja AMD ni merilo za frekvenco.
3 Za doplačilo ali kot dodatna funkcija.
4 HP Touchpoint Manager zahteva nakup naročnine in podpira operacijske sisteme Android™, iOS in Windows 7 ali novejše ter osebne računalnike, prenosnike, tablične računalnike in pametne telefone različnih proizvajalcev. Ni na voljo v vseh državah. Za
informacije o razpoložljivosti obiščite spletno mesto www.hp.com/touchpoint.
5 Potrebujete internetno povezavo.
6 Različica vdelane programske opreme TPM je 2.0. Različica strojne opreme TPM je v1.2. Slednja spada pod specifikacijsko različico TPM 2.0 v0.89, uveden s tehnologijo Intel Platform Trust Technology (PTT).
7 Potrebujete brezžično dostopno točko in dostop do interneta. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena. Specifikacije za WLAN 802.11ac so samo osnutek in niso končne. Če se končne specifikacije razlikujejo od osnutka, to lahko vpliva na
zmožnost komunikacije prenosnega računalnika z drugimi napravami WLAN 802.11ac.

Tehnične specifikacije zanikanja
1 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Sistemi bodo morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne opreme, gonilnikov, programske opreme ali BIOS-a, da boste lahko popolnoma

izkoristili funkcionalnost sistemov Windows. 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. Podrobnosti si oglejte na spletnem mestu http://www.microsoft.com.
2 V tem sistemu je predhodno nameščena programska oprema Windows 7 Professional, priložena pa sta mu tudi licenca in medij za programsko opremo Windows 10 Pro. Naenkrat lahko uporabljate le eno različico programske opreme Windows. Za preklapljanje
med različicama boste morali odstraniti eno različico in namestiti drugo. Pred odstranjevanjem in nameščanjem operacijskih sistemov ustvarite varnostne kopije vseh podatkov (datotek, fotografij itd.), da jih ne izgubite.
3 Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in
konfiguracijo strojne ter programske opreme. Sistem številčenja AMD ni merilo za frekvenco.
4 Za pomnilniške pogone je 1 GB = 1 milijarda bajtov. Dejanska formatirana kapaciteta je manjša. Do 30 GB je rezerviranega za programsko opremo, ki je namenjena za obnovitev sistema (pri operacijskem sistemu Windows 10).
5 Na dvoslojne diske lahko shranite več podatkov kot na enoslojne. Vendar pa dvoslojni diski, zapisani s tem pogonom, morda ne bodo združljivi s številnimi obstoječimi enoslojnimi pogoni in predvajalniki DVD. Opomba: ta pogon ne omogoča branja ali zapisovanja
na enostranske medije velikosti 2,6 GB ali na dvostranske medije velikosti 5,2 GB – različica 1.0. Ne kopirajte materiala, zaščitenega z avtorskimi pravicami.
6 Potrebujete brezžično dostopno točko in dostop do interneta (naprodaj posebej). Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
7 Kombinirani priključek 802.11 WiFi in Bluetooth je mogoče kupiti posebej ali kot dodatek.
8 Miracast je brezžična tehnologija, s katero lahko osebni računalnik prikaže zaslon na televizorjih, projektorjih in predvajalnikih predstavnosti s pretakanjem, ki podpirajo tehnologijo Miracast. S tehnologijo Miracast lahko prikažete to, kar delate v računalniku, in
pripravite diaprojekcijo. Za več informacij: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
9 Kabel HDMI je na voljo posebej.
10 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.
11 HP Touchpoint Manager zahteva nakup naročnine in podpira operacijske sisteme Android™, iOS in Windows 7 ali novejše ter osebne računalnike, prenosnike, tablične računalnike in pametne telefone različnih proizvajalcev. Ni na voljo v vseh državah; za
informacije o razpoložljivosti pojdite na spletno mesto www.hp.com/touchpoint.
12 Storitev HP ePrint zahteva internetno povezavo s spletnim tiskalnikom HP in registracijo računa HP ePrint (za seznam primernih tiskalnikov, podprtih dokumentov in vrst slik ter druge podrobnosti storitve HP ePrint pojdite na spletno mesto
www.hp.com/go/businessmobileprinting).
13 HP Support Assistant zahteva operacijski sistem Windows ali Linux in dostop do interneta.
14 Vpisano v register EPEAT®, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT se razlikuje glede na državo. Za stanje registriranja po posameznih državah pojdite na spletno mesto http://www.epeat.net.
15 Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi.

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
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