Veri sayfası

HP 255 G5 Dizüstü Bilgisayar
Kanıtlanmış performans, uygun fiyatlı
Dayanıklı HP 255 Dizüstü Bilgisayar ile
güven içinde çalışın. Windows 10 Pro
ve etkileyici güce sahip AMD APU'larla
donatılmış bu bilgisayar çalışmaya ve
seyahat etmeye hazırdır. Temel
işbirliği araçlarına sahip bu uygun
fiyatlı bilgisayarın keyfini çıkarın.
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● Windows 10 Pro1
● Ekran Boyutu: 39,6 cm (15,6 inç)
diyagonal

Dayanıklı mobil tasarım

● HP 255 ile hareket halindeyken de işlerinizi halledebileceğinizi bilmenin rahatlığını yaşarsınız. Sağlam kasası dizüstü bilgisayarı
korur ve size yakışacak şekilde profesyonel görünmesini sağlar.

Verimli ve uygun maliyetli

● Kullanımı kolay Windows 10 Pro1 deneyiminin keyfini çıkarın ve uygun fiyatlı ve enerji tasarrufu sağlayan AMD APU'ların güçlü
performansı sayesinde üretkenliğinizi artırın.2

Ekstra özellikler deneyiminize değer katar

● Bilgisayar alanında dünya lideri olan HP, tüm çevre birimlerinize3 bağlanmaya hazır olan ve işle ilgili ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere
tasarlanmış tam işlevli bir dizüstü bilgisayar sunuyor.

Özellikler

● İşletmenizin geleceğini güvence altına alın. HP'nin bilgisayarları, Windows 10 Pro1 özelliklerinden en iyi şekilde yararlanarak sizi
güncel güvenlik tehditlerine karşı korur ve işletmeniz için yönetim ve üretkenlik özelliklerini en üst düzeye çıkarır.
● Always On Remote Management özelliğine sahip HP Touchpoint Manager4 kullanıcılara verileri ve güvenliği yönetmek için tek bir
bulut temelli çözüm üzerinden basit araçlar ve hizmetler sunar.
● İsteğe bağlı SuperMulti DVD +/-RW sürücüsü3 DVD izlemenize ve çalışmalarınızı yedeklemenize olanak sağlar.
● HP Gürültü Önleme Yazılımı ile, klavye tıklamaları dahil ortam seslerini bastırın.
● Sanal konferanslardan en fazlasını elde edin.5 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 255 dizüstü bilgisayarınızdaki verileri çabucak yedekleyin ve aktarın.
● Güvenilir Platform Modülü (TPM)6 ürün yazılımı verilerinizi, e-postalarınızı ve kullanıcı kimlik bilgilerinizi korumak için donanım
tabanlı şifreleme anahtarları sağlar.
● Gigabit LAN ve WLAN 802.11ac/Bluetooth® 4.2 birleşimiyle hızlı bağlantılar elde edin.3,7
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HP 255 G5 Dizüstü Bilgisayar
Teknik Özellikler Tablosu

Kullanılabilir İşletim Sistemi

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

İşlemci ailesi3

AMD A6 APU

Kullanılabilir İşlemciler3

AMD A6-7310 APU ile Radeon™ R4 Grafik Kartı (2 GHz, 2,4 GHz'e kadar, 2 MB önbellek, 4 çekirdekli)

Yonga kümesi

AMD SoC (yonga seti işlemciyle tümleşiktir)

Azami Bellek

En fazla 8 GB DDR3L-1600 SDRAM
Standart bellek notu: En fazla 1600 MT/sn aktarım hızları. Tek kanal desteği. Müşteri tarafından erişilemez/yükseltilemez.

Bellek yuvaları

2 SODIMM (müşteri tarafından erişilebilir/yükseltilebilir)

Dahili depolama

500 GB En fazla 1 TB SATA (5400 rpm)4

Optik Depolama

DVD+/–RW SuperMulti DL5

Ekran

39.6 cm (15.6 inç) diyagonal LED arkadan aydınlatmalı FHD SVA yansımasız ince ekran (1920 x 1080)

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

Tümleşik: AMD Radeon™ R4; AMD Radeon™ R210

Ses

DTS Studio Sound™ özellikli HD ses; 2 tümleşik stereo hoparlör; HP Gürültü Önleme desteği

Kablosuz Teknolojileri

Wi-Di özellikli Intel Çift Bantlı Kablosuz-AC 3165 802.11a/b/g/n/ac (1x1) WiFi ve Bluetooth® 4.2 Birleşimi;6,7,8
(Miracast sertifikalı aygıtlarla uyumludur.)

İletişim

Tümleşik 10/100/1000 GbE

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-459

Giriş cihazı

Sayısal tuş takımı içeren tam boyutlu siyah ada tarzı klavye
Çoklu dokunma hareketleri etkin dokunmatik yüzey, varsayılan olarak etkin dokunmalar, modern izleme paneli hareketleri desteği.

Web kamerası

HP VGA kamerası10

Kullanılabilir Yazılımlar

Office Satın Alın; Discover HP Touchpoint Manager; Windows 10 Recovery Manager; Windows 10 Push Button Reset Recovery; HP Support Assistant; HP PC Hardware Diagnostics
UEFI; HP İletişim Kurtarma Aracı; HP ePrint; HP e-Service; HP CoolSense; HP Sistem Etkinlik Yardımcı Programı11,12,13

Güvenlik Yönetimi

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

Güç

45 W Akıllı AC adaptörü
3 hücreli, 31 Wh Lityum iyon

Boyutlar

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

Ağırlık

En düşük ağırlık 1,96 kg
(Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir.)

Çevre koruma

Düşük halojen15

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® sertifikalı ve EPEAT® Silver tescilli yapılandırmalar mevcuttur

Garanti

1 yıllık sınırlı garanti (isteğe bağlı Care Pack'ler mevcuttur, ayrı satılır), birincil pil için 1 yıllık garanti
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HP 255 G5 Dizüstü Bilgisayar
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP 3 yıllık Sonraki iş günü
yerinde Yalnızca Dizüstü
Bilgisayar Hizmeti

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş gününde yerinde onarım hizmeti alın.

Ürün numarası: UK703E
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HP 255 G5 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, 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 Çoklu çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve
yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. AMD'nin numaralandırma yöntemi, saat hızı ölçütü değildir.
3 Ayrı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
4 HP Touchpoint Manager uygulaması için abonelik satın alınması gerekir ve Android™, iOS ve Windows 7 veya daha yeni işletim sistemlerini ve çeşitli üreticilerin bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarını destekler. Tüm ülkelerde kullanılamayabilir.
Kullanılabilirlik için www.hp.com/touchpoint adresine bakın.
5 İnternet bağlantısı gerektirir.
6 Ürün yazılımı TPM, 2.0 sürümüdür. TPM 2.0 şartnamesi sürümü v0.89 alt kümesi olan Donanım TPM v1.2, Intel Platform Trust Technology (PTT) tarafından uygulanmıştır.
7 Kablosuz erişim noktası ve internet erişimi gerekir. Kullanılabilecek genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır. 802.11ac WLAN için belirtimler taslak niteliğindedir ve nihai değildir. Nihai belirtimler taslak belirtimlerden farklı olursa, bu durum dizüstü bilgisayarın
diğer 802.11ac WLAN aygıtlarıyla iletişim kurma özelliğini etkileyebilir.

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 sisteme Windows 7 Professional yazılımı önceden yüklenmiştir, ayrıca Windows 10 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 (dosyalar, fotoğraflar gibi) yedeklemelisiniz.
3 Çoklu çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve
yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. AMD'nin numaralandırma yöntemi, saat hızı ölçütü değildir.
4 Depolama sürücüleri için, GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. Sistem kurtarma yazılımı için 30 GB'a kadar (Windows 10 için) sistem disk alanı ayrılmıştır.
5 Çift katmanlı diskler, tek katmanlı disklerden daha fazla veri depolar. Ancak, bu sürücü ile yazılan çift katmanlı diskler var olan birçok tek katmanlı DVD sürücüsü ve yürütücüsü ile uyumlu olmayabilir. Bu sürücünün tek taraflı 2,6 GB/çift taraflı 5,2 GB, sürüm 1.0
ortamlardan okuyamadığını ve bu ortamlara yazamadığını unutmayın. Telif hakkı korumalı materyalleri kopyalamayın.
6 Kablosuz erişim noktası ve İnternet hizmeti gereklidir ve ayrı olarak satılır. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
7 802.11 WiFi ve Bluetooth birleşimleri ayrı veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
8 Miracast, bilgisayarınızı TV'lere, projektörlere ve Miracast teknolojisini destekleyen akış ortam yürütücülerine yansıtmak için kullanabileceğiniz kablosuz bir teknolojidir. Miracast teknolojisini, bilgisayarınızda yaptıklarınızı göstermek veya bir slayt gösterisi sunmak
için kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
9 HDMI kablosu ayrı olarak satılır.
10 HD görüntüleri görebilmek için HD içeriği gerekir.
11 HP Touchpoint Manager uygulaması için abonelik satın alınması gerekir ve Android™, iOS ve Windows 7 veya daha yeni işletim sistemlerini ve çeşitli üreticilerin bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarını destekler. Tüm ülkelerde kullanılamayabilir,
kullanılabilirlik bilgisi için bkz. www.hp.com/touchpoint.
12 HP ePrint için HP web özellikli yazıcıya internet bağlantısı ve HP ePrint hesap kaydı gerekir (uygun yazıcıların listesi, desteklenen belgeler ve görüntü türleri ile diğer HP ePrint ayrıntıları için bkz. www.hp.com/go/businessmobileprinting.)
13 HP Support Assistant için Windows veya Linux ve internet erişimi gerekir.
14 Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre değişir. Ülkeye göre tescil durumu için http://www.epeat.net adresine bakın.
15 Dış güç kaynakları, güç bağlantıları, kabloları ve çevre birimleri düşük halojen değildir. Satın aldıktan sonra edineceğiniz servis parçaları düşük halojenli olmayabilir.

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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