
Datablad

HP 250 G6 bärbar dator

Budgetvänlig. Anpassad för företag.

Anslut med den prisvärda bärbara HP
250-datorn. Få dina arbetsuppgifter
avklarade med Intel®-teknik,
nödvändiga samarbetsverktyg och
Windows 10 Pro1 som finns i HP 250.
Det tåliga chassit hjälper till att skydda
datorn under dina dagliga strapatser.

HP rekommenderar Windows 10 Pro.

Hållbar mobil design
● Lita på att HP 250 håller måttet för dina uppdrag på rörlig fot. Det hållbar chassit skyddar datorn så att den ser lika proffsig ut som

du.
Med kapacitet för företag
● Du kan tryggt genomföra dina projekt med Windows 10 Pro1 och 7:e generationens senaste kraftfulla Intel® Core™

i5/i7-processorerna2 med DDR4-minne (tillval)3.
Det där lilla extra
● HP, en världsledare inom persondatorer, erbjuder en fullt funktionell bärbar dator som är klar att anslutas till all din kringutrustning3

och utformad för att passa företagsbehoven med en RJ-45-port och en VGA-port.
● Säkra framtiden för ditt företag. Datorer från HP gör mesta möjliga av Windows 10 Pro1 och skyddar dig mot dagens säkerhetshot

samt maximerar hanterbarhets- och produktivitetsfunktioner för företag.
● Med tillvalet DVD-brännare5 kan du titta på DVD-skivor och skapa säkerhetskopior av dina viktigaste data.
● Ibland är samtal öga mot öga den bästa lösningen. Med HPs tillval, HD-webbkamera3 med brett dynamiskt omfång (WDR) är du

alltid till din fördel i både stark och svag belysning6.
● Dämpa omgivande ljud inklusive klick från tangenterna med programvaran HPs programvara för brusreducering.
● Anslut snabbt till kringutrustning på kontoret eller hemmamed äldre portar, som en RJ-45- och VGA-port. Säkerhetskopiera och

flytta data enkelt till och från HP 250 via en snabb och smidig SD-kortplats.
● En inbyggd Trusted Platform Module (TPM)7 ger hårdvarubaserade krypteringsnycklar som hjälper dig att skydda data, e-post och

användaruppgifter.
● Få snabba anslutningar med Gigabit LAN- och WLAN 802.11ac kombinerat med Bluetooth® 4.23 8.
● Få den hastighet och det utrymme ni behöver utan att använda extern lagring. Med stöd för dubbla diskar kan ni snabbt starta,

väcka och köra systemet på en snabb SSD-enhet3 och bibehålla åtkomsten till filer med en hårddiskenhet med hög kapacitet3.
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Specifikationstabell

HP rekommenderar Windows 10 Pro.

Tillgängligt operativsystem Windows 10 Pro 64 – HP rekommenderar Windows 10 Pro.1
Windows 10 Home 641

Windows 10 Home Single Language 641

FreeDOS 2.0

Processorfamilj3 7:e generationens Intel® Core™ i7-processor (i7-7500U-modellen); 7:e generationens Intel® Core™ i5-processor (i5-7200U-modellen); 6:e generationens Intel® Core™ i3-processor;
Intel® Pentium®-processor; Intel® Celeron®-processor

Tillgängliga processorer2,3 Intel® Core™ i7-7500U med Intel® HD-grafik 620 (2,7 GHz, upp till 3,5 GHz med Intel® Turbo Boost-teknik, 4 MB cache, 2 kärnor); Intel® Core™ i5-7200U med Intel® HD Graphics 620
(2,5 GHz, upp till 3,1 GHz med Intel® Turbo Boost-teknik, 3 MB cache, 2 kärnor) Intel® i3-6006U med Intel® HD Graphics 520 (2 GHz, 3 MB cache, 2 kärnor); Intel® Pentium® N3710
med Intel® HD Graphics 405 (1,6 GHz, upp till 2,56 GHz, 2 MB cache, 4 kärnor); Intel® Celeron® N3060 med Intel® HD Graphics 400 (1,6 GHz, upp till 2,48 GHz, 2 MB cache, 2 kärnor)

Kretsar Kretsuppsättningen är integrerad med processorn

Maximalt minne Upp till 8 GB DDR4-2133 SDRAM-minne 4

Not om standardminne: Stöd för en kanal.

Intern lagring 500 GB Upp till 1 TB SATA (5400 rpm)5
128 GB Upp till 256 GB M.2 SATA SSD SSD5

Upp till 512 GB M.2 SATA SSD SSD5

Optisk lagring DVD-brännare6,7
(Alternativ utan optisk enhet.)

Bildskärm 39,6 cm (15,6 tum) tunn SVA eDP med HD, antireflexbehandling och WLED (1 366 x 768); 39,6 cm (15,6 tum) tunn SVA eDP med full HD, antireflexbehandling och WLED (1 920 × 1
080);11,15

Tillgänglig grafik Inbyggd: Intel® HD Graphics 620; Intel® HD Graphics 520; Intel® HD Graphics 405; Intel® HD Graphics 40011

Separat: AMD Radeon™ 520-grafikkort (2 GB GDDR5 dedikerat)12,13

Trådlös teknik Kombination av Realtek 802.11b/g/n (1x1) och Bluetooth® 4.2; Intel® Dual Band Wireless-AC 3168 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® kombinerat med Bluetooth® 4.2 (icke-vPro™);
Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi kombinerat med Bluetooth® 4.2 (icke-vPro™)8,9

Kommunikation GbE NIC (10/100/1000)

Expansionsfack 1 digital mediekortläsare för flera formatStöder SD, SDHC, SDXC.

Portar och anslutningar 2 USB 3.1; Gen 1:1, 1 USB 2.0; 1 HDMI 1.4b; 1 VGA; 1 RJ-45; 1 kombinerat för hörlurar/mikrofon; 1 strömuttag10
(HDMI-kabel säljs separat)

Inmatningsenhet Fullstort chiclet-tangentbord med numerisk knappsats
Styrplatta med multipekgester aktiverade. Tryckning aktiverad som standard

Webbkamera HP TrueVision HD-kamera; HP VGA-kamera11,14

Tillgänglig programvara Köp Office; CyberLink Power Media Player; HP ePrint; HP JumpStart; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP System Event Utility; McAfee LiveSafe™17

Säkerhetshantering TPM 2.0: Plats för säkerhetslås (lås måste köpas separat)

Strömförsörjning 65 W nätadapter; 65 W EM smart nätadapter; 45 W smart nätadapter19
3-cells, 31 Wh litiumjon; 4-cells, 41 Wh litiumjon
Upp till 12 timmar18
(Batterilivslängden varierar beroende på konfigurationen.)

Yttermått 38 x 25,38 x 2,38 cm

Vikt Från 1,86 kg (Vikten varierar beroende på konfiguration och komponenter)

Energieffektivitet ENERGY STAR®-certifierade och EPEAT® Silver-registrerade konfigurationer tillgängliga

Garanti 1 års begränsad garanti (valfria Care Pack säljs separat), 1 års begränsad garanti på det primära batteriet
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Tillbehör och tjänster (ingår ej)
HP extern USB-DVDRW-enhet Anslut HP:s externa USB DVD/RW till vilken ledig USB-port som helst på datorn1 för att få omedelbar läs- och

skrivåtkomst till dina optiska medier.
Produktnummer: F2B56AA

HP Business toppmatad
väska

Bär bekvämt med dig din bärbara dator och alla dina dagliga tillbehör i den snygga och tåliga toppmatade HP
Business-väskan.
Produktnummer: H5M92AA

HP Ultra mobil trådlös mus Låg profil, lång livslängd och designad för komfort. Det här är en trådlös mus som är så kompakt att du kan lägga den i
din väska utan att det syns, så energismart att den hänger med i din arbetsdag, och så bekväm att du kommer att leta
efter skäl att använda den.
Produktnummer: H6F25AA

HP Smart nätadapter 45 W Vara produktiv hela dagen och ha en extra adapter till hands med en lätt och mångsidig HP 45 W Smart nätadapter.
Produktnummer: H6Y88AA

HP vajerlås med nyckel 10
mm

Hjälp till att skydda din bärbara dator på kontoret och i högtrafikerade områden genom att förankra den till en säker yta
med HP Master nyckelvajerlås på 10 mm, som utformats speciellt för notebook-datorer med ultratunn profil.
Produktnummer: T1A62AA

HP trådlöst
Link-5-tangentbord

Maximera ditt tillgängliga arbetsutrymme och spara dina USB-portar med det kompakta, funktionella och trådlösa HP
Link-5-tangentbordet, utformat som komplement till HPs datorer för företag (2015).
Produktnummer: T6U20AA

HP 2 års service på plats
nästa arbetsdag, endast för
Notebook

Under två år får du hjälp med hårdvaran på plats av en behörig HP-tekniker nästa arbetsdag om problemet inte kan lösas
på distans.
Produktnummer: U9BA3E
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Fotnoter ommeddelandetjänster
1 Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller så kan det krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en
BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. Avgifter från internetleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se http://www.windows.com.
2 Den flerkärniga tekniken har utformats för att förbättra prestandan hos viss programvara. Det är inte säkert att alla kunder eller tillämpningsprogram kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programarbetsbelastningen
och maskin- och programvarukonfigurationer. Intels numrering är inte ett mått på högre prestanda.
3 Säljs separat eller som tillval.
5 HP DVD-brännare säljs separat eller som ett extra tillägg. HD-DVD-skivor kan inte spelas upp på den här enheten. Inget stöd för DVD-RAM. Den faktiska hastigheten kan variera. Kopiera inte upphovsrättsligt skyddat material. Skivor med dubbla lager kan lagra
mer data än skivor med ett lager. Skivor som bränts med denna enhet kan vara inkompatibla med många DVD-enheter och -spelare för skivor med ett enda lager.
6 Internetanslutning krävs.
7 TPM-versionen (Trusted Platform Module) i den inbyggda programvaran är 2.0. TPM för maskinvaran är v1.2, vilket är en deluppsättning av specifikationsversion v0.89 av TPM 2.0 som implementerats av Intel Platform Trust Technology (PTT).
8 En trådlös åtkomstpunkt och Internet-åtkomst krävs. Antalet offentliga trådlösa nätverkspunkter är begränsade. Specifikationerna för 802.11ac WLAN är endast utkast och inte slutgiltiga. Om de slutgiltiga specifikationerna skiljer sig från utkasten kan detta
påverka datorns förmåga att kommunicera med andra 802.11ac WLAN-enheter.

Avsägelser angående tekniska specifikationer
1 Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller så kan det krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en
BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. Avgifter från internetleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram vid uppdateringar. Se http://www.windows.com/.
2 Den flerkärniga tekniken har utvecklats för att förbättra prestandan hos vissa program. Det är inte säkert att alla kunder eller tillämpningsprogram kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programarbetsbelastningen och
hård- och programvarukonfigurationer. Intels numrering är inte ett mått på högre prestanda.
3 I enlighet med Microsofts supportpolicy stöder HP inte operativsystemen Windows 8 eller Windows 7 på produkter som konfigurerats med 7:e generationens Intel- och AMD-processorer och senare, och tillhandahåller heller inga drivrutiner för Windows 8 eller
Windows 7 på http://www.support.hp.com.
4 Vi rekommenderar minnen från HP för att säkerställa kompatibilitet, då vissa minnesmoduler från tredje part inte följer branschsstandard. Om du blandar minnen med olika hastigheter kommer systemet att arbeta i den lägre minneshastigheten.
5 För lagringsenheter är 1 GB = 1 miljard byte. 1 TB = 1 biljon byte. Den kapacitet som faktiskt formateras är mindre. Upp till 30 GB (för Windows 10) är reserverat för programvara för systemåterställning.
6 HD-DVD-skivor kan inte spelas upp på den här enheten. Inget stöd för DVDRAM. Den faktiska hastigheten kan variera. Kopiera inte upphovsrättsligt skyddat material. Skivor med dubbla lager kan lagra mer data än skivor med ett lager; skivor som bränts med
denna enhet kan vara inkompatibla med många DVD-enheter och -spelare för skivor med ett lager.
7 Säljs separat eller som tillval.
8 En trådlös åtkomstpunkt och en internettjänst krävs och säljs separat. Tillgängligheten för offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad. Specifikationerna för 802.11ac WLAN är endast utkast och inte slutgiltiga. Om de slutgiltiga specifikationerna skiljer sig
från utkastet kan det påverka möjligheten för den bärbara datorn att kommunicera med andra 802.11ac WLAN-enheter.
9 Miracast är en trådlös teknik som du kan använda för att projicera datorskärmen på TV-apparater, projektorer och strömmande mediespelare som också stöder Miracast. Du kan använda Miracast för att dela det du gör på datorn och visa det som ett bildspel. För
ytterligare information: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
10 Alla kablar säljs separat.
11 För visning av HD-bilder måste innehållet vara i HD.
12 AMD Dynamic Switchable Graphics-tekniken kräver en Intel-processor, plus en konfiguration med dedicerad AMD Radeon™-grafik, och är inte tillgänglig i FreeDOS. AMD Dynamic Switchable Graphics-tekniken innebär att full aktivering av alla video- och
bildskärmsfunktioner i den dedikerade grafiken inte alltid stöds i alla system. (OpenGL-program kommer t. ex. att köras med den integrerade GPU:n eller APU:n, beroende på omständigheterna).
13 Tillgängligt på utvalda processorer.
14 Internetåtkomst erfordras.
15 Upplösningar är beroende av skärmens kapacitet och inställningarna för upplösning och färgdjup.
17 Kräver en internetanslutning och HPs webbförberedda skrivare och ett registrerat HP ePrint-konto (en lista över vilka skrivare, dokument och bildtyper som stöds och annan information om HP ePrint finns på www.hp.com/go/eprintcenter). Utskriftstider och
anslutningshastigheter kan variera.
18 Batteritiden för Windows 10 MM14 varierar beroende på olika faktorer, bland annat produktmodell, konfiguration, inlästa program, funktioner, användning, trådlös funktion och energihanteringsinställningar. Batteriets maxkapacitet minskar naturligt ju längre
det används. Mer information finns på www.bapco.com.
19 Tillgängligheten kan variera i olika länder.
20 HP Care Pack-tjänster säljs separat. Tjänstenivåer och svarstider för HP Care Pack-tjänster kan variera mellan olika geografiska områden. Tjänsten startar vid hårdvarans inköpsdatum. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer information finns på
www.hp.com/go/cpc. HP-tjänsterna lyder under HPs tillämpliga villkor och bestämmelser för den tjänst som levereras till eller anges för kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter i enlighet med gällande lokala lagar, och
dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs villkor och bestämmelser för tjänsten eller av den begränsade HP-garanti som gäller för din HP-produkt.
21 EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Gå till http://www.epeat.net för att visa registreringsstatus efter land. Sök efter nyckelordet generator på HPs butik för tredjepartstillval för solcellsdrivna
generatortillbehör på http://www.hp.com/go/options
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