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HP 255 G4 noteszgép

Bizonyított teljesítmény, megfizethető ár

A tartós HP 255 noteszgéppel
magabiztosan dolgozhat. A Windows
8.1 rendszerrel1 és a lenyűgöző
teljesítményű AMD APU egységekkel2
mindig munkára és útra kész. Élvezze
a multimédia-eszközök sorát
felvonultató, kedvező ár-érték arányú
gép élményét.

● Windows 8.11

● Képernyőméret: 39,6 cm-es (15,6
hüvelykes) képátló

Tartós, mobil kialakítás
● Bizonyos lehet abban, hogy a HP 255 menet közben is megbirkózik minden feladattal. A tartós ház óvja noteszgépét és

professzionális megjelenést biztosít.
Hatékony és költséghatékony
● Élvezze a Windows 8.1 rendszer1 által nyújtott intuitív felhasználói élményt, és növelje a termelékenységet a költség- és

energiahatékony AMD APU egységek2 nagy teljesítményével.
Extra funkciók a teljesebb élményért
● A számítógép- és érintőképernyő-gyártás területén globális vezető HP egy kívül-belül praktikus noteszgépet kínál, amely

bármilyen perifériához csatlakoztatható3, és minden üzleti igényét kielégíti.
Szolgáltatások
● A HP Touchpoint Manager with Always On Remote Management6 egyetlen felhőalapú megoldásban kínál az ügyfelek számára

egyszerű eszközöket és szolgáltatásokat az adatok és a biztonság felügyeletéhez.
● Az opcionális SuperMulti DVD+/-RWmeghajtó3 segítségével kristálytiszta szín-, kép- és hangminőséget érhet el DVD-ről

munkához és játékhoz egyaránt.
● A legtöbbet hozhatja ki a virtuális konferenciákból4. A DTS Studio Sound™ szoftver által nyújtott lenyűgöző térhatással, gazdag

mélyhangzással és kristálytiszta párbeszédekkel életre keltheti munkáját.
● A kényelmes SD-kártyanyílás segítségével gyorsan elvégezheti adatai biztonsági mentését és átvitelét a HP 255 és más

eszközök között.
● Használja ki jobban munkaterületét. A HP ePrint megkönnyíti a vezeték nélküli nyomtatást, illesztőprogramok nélkül5.
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Műszaki jellemzők táblázata

Elérhető operációs rendszer Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (elérhető a Windows 8.1 Pro alacsonyabb verzióra állításával)2
Windows 7 Home Basic 6418
FreeDOS 2.0

Processzorcsalád5 AMD E1 APU; AMD A6 APU

Elérhető processzorok5 AMD kétmagos E1-6015 APU Radeon R2 grafikus vezérlővel (1,4 GHz, 1 MB gyorsítótár); AMD négymagos A6-6310 APU Radeon R4 grafikus vezérlővel (1,8 vagy akár 2,4 GHz, 2
MB gyorsítótár)

Lapkakészlet AMD SoC (a lapkakészlet integrálva van a processzorba)

Legnagyobbmemória Legfeljebb 8 GB DDR3L-1600 SDRAM
Standard memória – feljegyzés: Akár 1600 MT/s átviteli sebesség. Egycsatornás támogatás.

Memória bővítőhelyek 2 SODIMM

Belső tárolókapacitás 500 GB Legfeljebb 1 TB SATA (5400 f/p)6

Optikai tárolók DVD+/-RW SuperMulti DL7

Képernyő 39,6 cm-es (15,6 hüvelykes) képátlójú, HD SVA csillogásmentes, lapos, LED-es hátsó megvilágítású (1366 x 768)12

Elérhető grafikus kártya Integrált: AMD Radeon™ R2; AMD Radeon™ R412

Hangeszközök DTS Studio Sound™; Dupla hangszóró

Vezeték nélküli eszközök Kombinált Realtek 802.11b/g/n (1x1) WiFi és Bluetooth® 4.0
(Kompatibilis a Miracast-tanúsítvánnyal rendelkező eszközökkel (Windows 8.1 rendszerű modellek))

Kommunikáció Realtek Ethernet (10/100)

Bővítőhelyek 1 többformátumú digitális memóriakártya-olvasó
(támogatja az SD-, az SDHC- és az SDXC-kártyákat)

Portok és csatlakozók 1 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 VGA; 1 HDMI; 1 kombinált fejhallgató/mikrofon csatlakozó; 1 váltóáramú tápegység; 1 RJ-4511

Bemeneti eszköz Teljes méretű, fekete, textúrázott, sziget stílusú billentyűzet számbillentyűzettel
Érintőtábla a multi-touch kézmozdulatok támogatásával, a koppintások alapértelmezett támogatásával, a kétujjas görgetés és csippentés alapértelmezés szerint bekapcsolva

Webkamera VGA webkamera

Elérhető szoftver Office vásárlása; Recovery Manager telepítő; CyberLink YouCam DE; CyberLink Power DVD (csak egyes típusokon érhető el); CyberLink Media Suite; CyberLink Power2Go; HP
Connected Photo; McAfee™ Internet Security; Windows 8.1 – első lépések15

Adatvédelem kezelése Biztonságizár-csatlakozó (a zárat külön kell megvásárolni)

Áramellátás 65 W-os intelligens tápegység (különálló modellek); 45 W-os intelligens tápegység (integrált modellek); 65 W-os EM intelligens tápegység (csak Kína és India)
4 cellás, 41 Wh, lítiumion; 3 cellás, 31 Wh, lítiumion

Méretek 38,43 x 25,46 x 2,43 cm

Súly 2,1 kg kezdősúly
(A tömeg a konfigurációtól függően változik.)

Energiahatékonysági megfelelés ENERGY STAR® tanúsítvánnyal és EPEAT® Silver besorolással rendelkező konfigurációk érhetők el

Garancia 1 év korlátozott jótállás (külön megvásárolható opcionális Care Pack csomagok is elérhetők), 1 év korlátozott jótállás az elsődleges akkumulátorra
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Tartozékok és szolgáltatások (nemmellékelt)

HP 3001pr USB 3.0
portreplikátor

Ismerje meg a rendkívül hasznos, platformfüggetlen, megosztott hozzáférésű megoldást, amellyel internetezhet, és
amelyhez egyetlen külső kijelzőt1,2 és akár három, USB-kábellel csatlakoztatott eszközt csatlakoztathat.1,3

Termékszám: F3S42AA

HP 2,4 Ghz-es vezeték
nélküli billentyűzet és egér

A HP 2,4 Ghz-es billentyűzetét és egerét használva intelligensebben dolgozhat noteszgépén, táblagépén vagy
többfunkciós készülékén – gyorsabb és egyszerűbb az adatbevitel, a webes navigálás és a görgetés a
dokumentumokban.
Termékszám: G1K29AA

HP Ultraslim kulcsos
kábelzár

Intézkedjen gyorsan és egyszerűen a HP Ultrabook™ vagy noteszgép biztonságáról a HP Ultraslim kulcsos kábelzárral.
Termékszám: H4D73AA

HP Business Top Load táska A stílusos és strapabíró HP Business Top Load táskában kényelmesen hordozhatja noteszgépét és a mindennapokban
szükséges tárgyait.
Termékszám: H5M92AA

HP 45 W-os intelligens
váltóáramú adapter

Legyen hatékony egész nap azáltal, hogy magánál tartja a pehelykönnyű és sokoldalú HP 45 W-os intelligens
váltóáramú tápegységet.
Termékszám: H6Y88AA

3 éves, következő
munkanapi helyszíni
támogatás

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a következő munkanapon elvégzi a helyszíni
javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg
Termékszám: UK703E

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions



Adatlap

HP 255 G4 noteszgép

Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1 Nemminden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek frissített és/vagy külön megvásárolható hardvereket, illesztőprogramokat és/vagy szoftvereket igényelhetnek a Windows-funkciók teljes körű kihasználásához.
További információ: http://www.microsoft.com.
2Ennek a rendszernek 64 bites operációs rendszerre és 64 bites szoftvertermékekre van szüksége ahhoz, hogy kihasználja az AMD technológia 64 bites feldolgozási képességeit. Az AMD technológiával elérhető többmagos feldolgozás a rendszer
teljesítményének növelésére szolgál. Mivel a rendelkezésre álló szoftveralkalmazások köre rendkívül széles, a 64 bites operációs rendszerre és a kétmagos processzorra épülő rendszerek teljesítménye esetenként más és más lehet. Az AMD modellszámozása
nem az órajelet tükrözi.
3 Külön vagy választható funkcióként vásárolható meg.
4Használatához internetkapcsolat szükséges.
5Használatához HP ePrint-fiók regisztrálása szükséges és internetkapcsolat a webkompatibilis HP nyomtatóhoz (az alkalmas nyomtatók, támogatott adathordozók és képtípusok listájának, valamit a HP ePrint további részleteinek megtekintéséhez látogasson el
a www.hp.com/go/businessmobileprinting weboldalra).
6A HP Touchpoint Manager támogatja az Android™, iOS és Windows operációs rendszereket, továbbá különféle gyártók asztali számítógépeit, noteszgépeit, táblagépeit és okostelefonjait. Nemminden országban érhető el; az elérhetőségre vonatkozó
információkért látogasson el a www.hp.com/touchpoint webhelyre. A Touchpoint Manager használatához előfizetés szükséges. Az aktív hardvertitkosítással rendelkező öntitkosító meghajtók távoli törlése nem támogatott.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1Nemminden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek a Windows funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert, illesztőprogramokat, szoftvereket vagy
BIOS-frissítést igényelhetnek. A Windows 10 frissítése automatikus, ami mindig engedélyezve van. Internetszolgáltatói díjak merülhetnek fel, és további követelmények vonatkozhatnak idővel a frissítésekre. További információk: http://www.microsoft.com.
2 A rendszerre előzetesen telepítve lett a Windows 7 Professional szoftver, illetve a Windows 8.1 Pro szoftver lemeze és licensze is jár hozzá. Egyszerre csak egy Windows szoftver verzió használható. A különböző verziók közötti váltáshoz el kell távolítania az
egyik, majd telepítenie kell a másik verziót. Az operációs rendszerek eltávolítása, illetve telepítése előtt biztonsági mentést kell készíteni az összes adatról (fájlokról, fényképekről stb.), így elkerülhető azok elvesztése.
5Az AMD technológiával elérhető többmagos feldolgozás a rendszer teljesítményének növelésére szolgál. Mivel a rendelkezésre álló szoftveralkalmazások köre rendkívül széles, a 64 bites operációs rendszerre és a kétmagos processzorra épülő rendszerek
teljesítménye esetenként más és más lehet. Az AMD számozása nem az órajelet tükrözi.
6Merevlemezek esetében 1 GB = 1 milliárd bájt. 1 TB = 1 billió bájt. A formázás utáni tényleges kapacitás ennél kisebb. A helyreállítást végző program számára legfeljebb 30 GB tárhely van lefoglalva a merevlemezen (Windows 8.1 rendszer esetén).
7A kétrétegű lemezek több adat tárolására képesek, mint az egyrétegűek. Az ezzel a meghajtóval írt, kétrétegű lemez nemmindig kompatibilis az egyrétegű DVD-meghajtókkal és DVD-lejátszókkal. A meghajtó nem képes olvasni és írni a 2,6 GB-os egyoldalas és
az 5,2 GB-os kétoldalas, 1.0-s verziójú adathordozókat. A szerzői jog által védett anyagok másolása tilos.
11A HDMI-kábel külön vásárolható meg.
12 A HD képminőséghez HD tartalom szükséges.
14Internet-hozzáférés szükséges.
15A McAfee 30 napos próbaverziót tartalmaz.  A frissítések letöltéséhez internetkapcsolat szükséges.  Az első frissítést tartalmazza.  Az ezt követő frissítések előfizetést igényelnek.
17EPEAT® minősítés, ha elérhető. Az EPEAT minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a http://www.epeat.net webhelyen tekinthető meg.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/notebooks

Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat
Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További

információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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