Produktový list

Notebook HP 250 G8
Cenovo výhodný. Pripravený na prácu.

Pripájajte sa pomocou notebooku HP 250 s
výkonnými technológiami a moderným šasi,
vďaka ktorému ho môžete brávať všade so
sebou. Dokončujte podnikové úlohy s
procesorom Intel® Core™ 10. alebo 11.
generácie2 a nevyhnutnými nástrojmi na
spoluprácu.
*Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Spoločnosť HP odporúča Windows 11 Pro
pre firmy

Pekný a ľahký
Notebook HP 250 drží krok s mobilnými pracovnými štýlmi vďaka tenkému a
ľahkému dizajnu. Nádherný displej s minimálnym rámom a veľký pomer
obrazovky k telu poskytujú dostatok miesta na prácu alebo streamovanie
obsahu.
Stvorený na prácu a pripravený na zábavu
Dokončujte projekty s dôverou vďaka najnovším technológiám, ktoré zahŕňajú
procesor Intel® Core™ až 11. generácie2 s voliteľnou pamäťou GDDR53 alebo
pamäťou Intel® Optane™4 a možnosti úložísk SSD.3
Dobré pripojenie
Tento notebook je pripravený pripojiť sa ku všetkým periférnym zariadeniam3
a je navrhnutý tak, aby vyhovoval potrebám podniku vďaka dátovému portu
USB Type-C® a portom RJ-45 a HDMI.
Zabezpečte budúcnosť svojho podnikania. Počítače HP naplno využívajú
systém Windows 10 Pro, aby vás chránili pred súčasnými bezpečnostnými
hrozbami a maximalizovali funkcie správy a produktivity vo firme.1
Niekedy je jednoducho potrebné rozprávať sa tvárou v tvár. Vďaka voliteľnej
kamere HP s rozlíšením HD a širokým dynamickým rozsahom (WDR) vás bude
počas virtuálnych konferencií vždy dobre vidno, pri silnom aj slabom
osvetlení.5,6
Získajte rýchle a spoľahlivé pripojenie v prostrediach s rušným bezdrôtovým
prenosom vďaka voliteľnej sieti Wi-Fi 6 gigabitovej triedy.7,8
Získajte to najlepšie z oboch svetov s dvomi možnosťami ukladania. Spúšťajte
počítač a pristupujte k aplikáciám rýchlejšie pomocou vysokorýchlostnej
jednotky SSD a využite rozsiahle úložisko pre digitálne médiá s
veľkokapacitným pevným diskom.9
Funkcia HP Noise Cancellation zlepšuje spoluprácu pomocou poprednej
technológie na odfiltrovanie hluku na všetkých audio vstupoch aj výstupoch
pre efektívne hovory a stretnutia online.
Firmvérový modul Trusted Platform Module (TPM) poskytuje hardvérové
šifrovacie kľúče na zabezpečenie údajov, e-mailov a používateľských poverení.
Rýchlo sa pripájajte s pripojením Gigabit LAN, voliteľnou sieťou Wi-Fi 6
gigabitovej triedy a voliteľným kombinovaným modulom WLAN
802.11ac/Bluetooth® 5.0.5,7,8,10
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Notebook HP 250 G8 Tabuľka s technickými údajmi

*Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Dostupné operačné systémy

Windows 11 Pro1
Windows 11 Home – spoločnosť HP odporúča vydanie Windows 11 Pro for Business1
Windows 11 Home Single Language1
Windows 10 Pro1
Windows 10 Home1
Windows 10 Home Single Language1
FreeDOS
(Zariadenie sa dodáva so systémom Windows 10 a bezplatnou inováciou na Windows 11 alebo v ňom môže byť Windows 11 predinštalovaný.
Načasovanie inovácie sa môže líšiť podľa zariadenia. Funkcie a dostupnosť aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od oblasti. Niektoré funkcie vyžadujú
špecifický hardvér (pozrite si špecifikácie systému Windows 11).)

Skupina procesora6

Procesor Intel® Core™ i5 11. generácie; Procesor Intel® Core™ i7 11. generácie; Procesor Intel® Core™ i3 10. generácie; Procesor Intel® Core™ i5 10.
generácie; Procesor Intel® Core™ i7 10. generácie; Procesor Intel® Celeron®; Procesor Intel® Pentium® Silver

Dostupné procesory3,4,5,6

Procesor Intel® Celeron® N4020 s grafickou kartou Intel® UHD Graphics 600 (základná frekvencia 1,1 GHz, maximálna frekvencia burstu 2,8 GHz,
vyrovnávacia pamäť L2 4 MB, 2 jadrá); Procesor Intel® Celeron® N4120 s grafickou kartou Intel® UHD Graphics 600 (základná frekvencia 1,1 GHz,
maximálna frekvencia burstu 2,6 GHz, vyrovnávacia pamäť L2 4 MB, 4 jadrá); Procesor Intel® Core™ i3-1005G1 s grafikou Intel® UHD Graphics
(základná frekvencia 1,2 GHz, až 3,4 GHz s technológiou Intel® Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť L3 4 MB, 2 jadrá); Procesor Intel® Core™ i51035G1 s grafikou Intel® UHD Graphics (základná frekvencia 1,0 GHz, až 3,6 GHz s technológiou Intel® Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť L3 6 MB, 4
jadrá); Procesor Intel® Core™ i7-1065G7 s grafikou Intel® Iris™ Plus (základná frekvencia 1,3 GHz, až 3,9 GHz s technológiou Intel® Turbo Boost,
vyrovnávacia pamäť L3 8 MB, 4 jadrá); Procesor Intel® Pentium® Silver N5030 s grafikou Intel® UHD Graphics 605 (základná frekvencia 1,1 GHz,
frekvencia burstu až 3,1 GHz, vyrovnávacia pamäť L2 4 MB, 4 jadrá); Procesor Intel® Core™ i5-1135G7 (základná frekvencia 2,4 GHz, až 4,2 GHz s
technológiou Intel® Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť L3 8 MB, 4 jadrá); Procesor Intel® Core™ i7-1165G7 (základná frekvencia 2,8 GHz, až 4,7 GHz
s technológiou Intel® Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť L3 12 MB, 4 jadrá, 8 vlákien)

Maximálne množstvo pamäte

16 GB pamäte DDR4-3200 SDRAM 7
Zákazník nemá prístup k slotom a nemôže ich inovovať. Podporuje dvojkanálovú pamäť (vybrané modely).

Pamäťové sloty

2 SODIMM

Vnútorná pamäť

maximálne 512 GB Intel® PCIe® NVMe™ QLC M.2 SSD s 32 GB pamäte Intel® Optane™ H108,9,10
256 GB maximálne 512 GB PCIe® NVMe™ Value M.2 SSD8
128 GB maximálne 256 GB M.2 SATA-3 SSD TLC8
500 GB maximálne 1 TB 5400 ot./min. SATA8

Veľkosť displeja (uhlopriečka, metrické
jednotky)

39,6 cm (15,6 palca)

Obrazovka

Antireflexný displej s uhlopriečkou 39,6 cm (15,6"), mikrorámom, jasom 250 nitov, 45 % pokrytím škály NTSC a rozlíšením FHD (1920 x 1080);
Antireflexný displej s uhlopriečkou 39,6 cm (15,6"), mikrorámom, jasom 250 nitov, 45 % pokrytím škály NTSC a rozlíšením HD (1366 x 768) 14,16

Dostupná grafická karta

Integrovaná: Grafika Intel® Iris® Plus; Intel® UHD Graphics; Grafika Intel® UHD Graphics 600; Intel® UHD Graphics 605; Intel® Iris® Xᵉ14,26
Samostatná: NVIDIA® GeForce® MX130 (2 GB vyhradenej pamäte DDR5)15
(Podpora dekódovania HD DX12 a HDMI 1.4b.)

Zvuk

Stereofónne reproduktory, integrovaný digitálny mikrofón

Technológie bezdrôtového pripojenia

(Kompatibilné so zariadeniami s certifikáciou Miracast (modely so systémom Windows 10))

Rozširujúce sloty

1x multiformátová čítačka digitálnych médií (Podporuje karty SD, SDHC a SDXC.)

Porty a konektory

2 porty SuperSpeed USB Type-A s prenosovou rýchlosťou 5 Gb/s; 1 port SuperSpeed USB Type-C® s prenosovou rýchlosťou 5 Gb/s; 1 kombinovaný
konektor na stereofónne slúchadlá/mikrofón; 1 port RJ-45; 1 port HDMI 1.4b; 1 konektor napájania ;
(Kábel HDMI sa predáva samostatne.)

Vstupné zariadenia

Klávesnica plnej veľkosti s textúrou a numerickým blokom; Dotyková plôška s podporou viacprstových gest;

Možnosti komunikácie

Sieťová karta Realtek RTL8111HSH-CG 10/100/1000 GbE 13; Kombinovaná karta Realtek 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi® a Bluetooth® 5;
Kombinovaná karta Realtek RTL8821CE 802.11a/b/g/n/ac (1 x 1) Wi-Fi® a Bluetooth® 4.2 11,12;

Fotoaparát

Kamera HP True Vision 720p HD 14

Softvér

HP Support Assistant; Natívna podpora technológie Miracast; HP Audio Switch; Dokumentácia HP; HP Setup Integrated OOBE; HP SSRM; HP
JumpStarts; 30-dňová skúšobná verzia služby McAfee® LiveSafe™; Bezplatná 30-dňová skúšobná verzia služby Xerox® DocuShare®; 12,17,18,25

Dostupný softvér

Podpora HP Smart57

Správa zabezpečenia

TPM 2.0;19

Snímač odtlačkov prstov

Snímač odtlačkov prstov (vybrané modely)

Napájanie

65 W externé sieťové napájanie HP Smart; 45 W externé sieťové napájanie HP Smart21

Typ batérie

3-článková lítium-iónová batéria HP s dlhou výdržou, 41 Wh27

Výdrž batérie

Až 9 hodín a 45 minút20

Rozmery

35,8 x 24,2 x 1,99 cm

Hmotnosť

Od 1,74 kg; (Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie.)

Štítky ekologickej bezpečnosti

Certifikácia ENERGY STAR®; Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši v závislosti od krajiny. Stav registrácie v
jednotlivých krajinách nájdete na stránke www.epeat.net.23

Záruka

Ponuka 1-ročnej (1-1-0) obmedzenej záruky a servisu pokrýva náklady na diely a prácu počas 1 roka. Zmluvné podmienky sa v jednotlivých
krajinách líšia. Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)

3-ročná podpora spoločnosti HP pre
hardvér notebookov na mieste v
nasledujúci pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite
podporu hardvéru v nasledujúci pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným
technikom spoločnosti HP po dobu 3 rokov.
Číslo produktu: U9BA7E
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Poznámky v krátkych správach
1

Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu
Viacjadrová architektúra pomáha zvýšiť výkon niektorých softvérových produktov. Túto technológiu nemusí využiť každý používateľ či softvérová aplikácia. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a konfigurác
Predávané samostatne alebo ako voliteľná funkcia.
4
Akcelerácia prostredníctvom systému pamäte Intel® Optane™ nenahrádza pamäť DRAM v systéme ani nezvyšuje jej kapacitu. Vyžaduje procesor Intel® Core™ 8. generácie alebo výkonnejší, verziu systému BIOS s podporou technológie Intel® Optane™, 64-bitový
systém Windows 10 a technológiu Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST).
5
Voliteľná súčasť, ktorá sa musí nakonfigurovať pri nákupe.
6
Vyžaduje sa internetové pripojenie, ktoré sa predáva samostatne.
7
Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a služba pripojenia na internet (predávajú sa samostatne). Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená. Rozhranie Wi-Fi 6 je spätne kompatibilné s predchádzajúcim štandardom 802.11. Parametre
siete Wi-Fi 6 (802.11ax) sú len orientačné a nie sú konečné. Ak sa budú konečné parametre odlišovať od orientačných parametrov, môže to ovplyvniť schopnosť notebooku komunikovať s inými zariadeniami v sieti 802.11ax. K dispozícii len v krajinách, v ktorých je
podporovaný štandard 802.11ax.
8
Pripojenie Wi-Fi® s podporou gigabitových rýchlostí možno dosiahnuť v sieti Wi-Fi 6 (802.11ax) pri prenose súborov medzi dvoma zariadeniami pripojenými k rovnakému smerovaču. Vyžaduje sa samostatne predávaný bezdrôtový smerovač podporujúci kanály 160
MHz.
9
Založené na internom testovaní jednotiek SSD a pevných diskov.
10
Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a internetové služby (predávajú sa samostatne). Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená. Rozhranie Wi-Fi 5 (802.11 ac) je spätne kompatibilné s predchádzajúcim štandardom 802.11.
2
3

Poznámky k technickým údajom
1 Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu

systému BIOS. Aktualizácia systému Windows prebieha automaticky a je povolená. Vyžaduje sa vysokorýchlostný internet a konto Microsoft. Poskytovateľ internetových služieb si za to môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie
požiadavky. Pozrite si stránku http://www.windows.com.
3 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu určitých softvérových produktov. Nemusí ju využiť každý používateľ alebo softvérová aplikácia. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a konfigu
4 Rýchlosť procesora označuje režim maximálneho výkonu; v režime optimalizácie batérie budú procesory pracovať s nižšou rýchlosťou.
5 Výkon technológie Intel® Turbo Boost sa líši v závislosti od hardvéru, softvéru a celkovej konfigurácie systému. Viac informácií na stránke www.intel.com/technology/turboboost.
6 Spoločnosť HP v súlade so zásadami podpory spoločnosti Microsoft nepodporuje operačný systém Windows 8 ani Windows 7 v produktoch s procesormi Intel alebo AMD 7. generácie a novšími procesormi a na stránke http://www.support.hp.com neposkytuje
žiadne
7 Vzhľadom na neštandardný charakter niektorých pamäťových modulov od tretích strán odporúčame pamäť značky HP na zaručenie kompatibility. Ak použijete pamäte rôznej rýchlosti, systém bude využívať nižšiu rýchlosť pamäte.
8 V prípade úložných zariadení platí, že 1 GB = 1 miliarda bajtov. TB = 1 bilión bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. V systéme Windows 10 je pre softvér na obnovu systému vyhradených až 30 GB miesta.
9 Akcelerácia prostredníctvom systému pamäte Intel® Optane™ nenahrádza pamäť DRAM v systéme ani nezvyšuje jej kapacitu. Vyžaduje procesor Intel® Core™ 8. generácie alebo výkonnejší, verziu systému BIOS s podporou technológie Intel® Optane™, 64-bitový
systém Windows 10 a technológiu Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST).
10 Pamäť Intel® Optane™ H10 je určená len pre jednotky SSD Intel® PCIe® NVMe™ QLC M.2.
11 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a internetové služby (predávajú sa samostatne). Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená. Rozhranie Wi-Fi 5 (802.11 ac) je spätne kompatibilné s predchádzajúcim štandardom 802.11.
12 Miracast je bezdrôtová technológia, ktorú môže počítač používať na projekciu obrazovky na televízory, projektory a na streamovanie.
13 Výraz „10/100/1000“ alebo „Gigabit“ Ethernet označuje kompatibilitu s normou IEEE 802.3ab pre gigabitový Ethernet a neznamená skutočnú prevádzkovú rýchlosť 1 Gb/s. Na vysokorýchlostný prenos dát je potrebné pripojenie na server a sieťová infraštruktú
14 Na zobrazenie obrázkov s rozlíšením HD je potrebný obsah s rozlíšením HD.
15 Typ integrovanej grafiky závisí od typu procesora. Technológia NVIDIA® Optimus™ vyžaduje procesor Intel a konfiguráciu samostatnej grafickej karty NVIDIA® GeForce® a je dostupná v operačnom systéme Windows 10 Pro. S technológiou NVIDIA® Optimus™
nemusia byť vo všetkých systémoch dostupné všetky video a zobrazovacie možnosti samostatnej grafickej karty (napr. aplikácie OpenGL budú pracovať s integrovaným procesorom GPU, ale môžu pracovať aj s procesorom APU).
16 Rozlíšenia závisia od funkcií monitora a nastavení rozlíšenia a farebnej hĺbky.
17 Aplikácia HP Support Assistant vyžaduje systém Windows a prístup na internet.
18 Súčasťou je 30-dňová skúšobná verzia služby McAfee® LiveSafe™. Vyžaduje sa internetové pripojenie, ktoré nie je súčasťou dodávky. Po uplynutí tejto lehoty sa vyžaduje predplatné. Podrobnosti sú na stránke www.McAfee.com.
19 Firmvérový modul TPM je verzie 2.0. Táto verzia je súčasťou špecifikácie TPM 2.0 v0.89 podľa implementácie technológie Intel Platform Trust Technology (PTT).
20 Výdrž batérie MM18 v počítači so systémom Windows 10 sa líši v závislosti od rôznych faktorov vrátane modelu produktu, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, spôsobu používania, bezdrôtových funkcií a nastavení správy napájania. Maximálna kapacita batérie
sa časom a používaním prirodzene znižuje. Podrobné informácie nájdete na stránke www.bapco.com.
21 Dostupnosť v jednotlivých krajinách sa môže líšiť.
22 Služby HP Care Pack sa predávajú samostatne. Úrovne a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od geografickej polohy. Služba začína platiť dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na stránke www.hp.com/g
23 Na základe registrácie US EPEAT® v súlade s normou IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Stav sa líši v závislosti od krajiny. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.epeat.net.
25 Stačí sa zaregistrovať a môžete začať používať službu Xerox® DocuShare® Go. Žiadna kreditná karta. Žiaden záväzok. Ak si pred koncom bezplatného 30-dňového skúšobného obdobia službu nepredplatíte, údaje sa stanú nedostupnými. Podrobnosti na stránke
www.xerox.com/docusharego.
26 Možnosti grafiky Intel® Iris® Xᵉ vyžadujú, aby bol systém konfigurovaný s procesorom Intel® Core™ i5 alebo i7 a dvojkanálovou pamäťou. Grafika Intel® Iris® Xᵉ s procesorom Intel® Core™ i5 alebo 7 a jednokanálovou pamäťou bude fungovať iba ako grafika UHD.
27 Skutočný výkon batérie meraný vo watthodinách (Wh) sa líši od navrhnutej kapacity. Kapacita batérie sa prirodzene znižuje vplyvom skladovania, času, používania, životného prostredia, teploty, systémovej konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, nastavení správy
napájania a ďalších faktorov.
57 Podpora pre HP Smart automaticky zhromaždí požadovanú telemetriu pri prvom spustení produktu s cieľom poskytnúť konfiguračné údaje na úrovni zariadenia a prehľady stavu. Je predinštalovaná vo vybraných produktoch prostredníctvom služieb výrobnej
konfigurácie HP; alebo si ju môžete stiahnuť. Ďalšie informácie o spôsobe povolenia podpory pre HP Smart alebo súbory na stiahnutie nájdete na adrese http://www.hp.com/smart-support.

Prihláste sa k aktualizácií www.hp.com/go/getupdated
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