
Φύλλο δεδομένων

Φορητός υπολογιστής HP 255 G6
Αναγνωρισμένη απόδοση. Προσιτή τιμή.

Εργαστείτε με αυτοπεποίθηση με τον
ανθεκτικό φορητό υπολογιστή HP 255. Είναι
εξοπλισμένος για επαγγελματίες και έτοιμος
για το δρόμο, με Windows 10 Pro  και
εντυπωσιακά ισχυρές APU AMD . Απολαύστε
αυτόν τον οικονομικό υπολογιστή που
διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για
συνεργασία.

Η HP συνιστά Windows 10 Pro.
Ανθεκτική φορητή σχεδίαση

Ο HP 255 ανταποκρίνεται στην εργασία εν κινήσει. Το ανθεκτικό περίβλημα προστατεύει τον φορητό
υπολογιστή και ταιριάζει με την επαγγελματική σας εμφάνιση.

Αποτελεσματικός και οικονομικός

Απολαύστε την έξυπνη εμπειρία των Windows 10 Pro  και αυξήστε την παραγωγικότητά σας με την
ισχυρή απόδοση των οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικών APU της AMD .

Πρόσθετα χαρακτηριστικά για υπέροχη εμπειρία

Η HP, παγκόσμιος ηγέτης στους υπολογιστές, σας εξοπλίζει με έναν πλήρως λειτουργικό φορητό
υπολογιστή που είναι έτοιμος να δεχτεί όλες τις περιφερειακές συσκευές  και προσαρμόζεται στις
ανάγκες κάθε εργασίας με μια θύρα RJ-45 και μια θύρα VGA.

Διασφαλίστε το μέλλον της επιχείρησής σας. Οι υπολογιστές της ΗΡ αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες
των Windows 10 Pro  ώστε να σας προστατεύουν από τις απειλές ασφάλειας και να μεγιστοποιούν τις
δυνατότητες διαχείρισης και παραγωγικότητας.

Με την προαιρετική μονάδα εγγραφής DVD  μπορείτε να παρακολουθείτε DVD και να δημιουργείτε
αντίγραφα ασφαλείας των πιο σημαντικών σας δεδομένων.

Κάποιες φορές στη ζωή η διαπροσωπική επικοινωνία είναι απαραίτητη. Με την προαιρετική κάμερα
web HD  της HP με ευρεία δυναμική περιοχή (WDR) θα φαίνεστε στα καλύτερά σας με έντονο και με
χαμηλό φωτισμό .

Περιορίστε τον θόρυβο του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του ήχου των πλήκτρων, με το
λογισμικό ΗΡ Noise Cancellation.

Συνδεθείτε γρήγορα στις περιφερειακές σας συσκευές στο γραφείο ή στο σπίτι με θύρες παλαιού
τύπου όπως η RJ-45 και η VGA. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας και μεταφέρετε γρήγορα τα
δεδομένα σας από και προς τον HP 255, με τη γρήγορη και πρακτική υποδοχή καρτών SD.

Η μονάδα Trusted Platform Module (TPM) υλικολογισμικού  παρέχει κλειδιά κρυπτογράφησης βάσει
υλικού για ασφαλή δεδομένα, email και στοιχεία σύνδεσης.

Αποκτήστε γρήγορες συνδέσεις με τον σύνθετο προσαρμογέα Gigabit LAN και WLAN
802.11ac/Bluetooth® 4.2  .

Προαιρετικές SSD  με χωρητικότητα έως 256 GB παρέχουν γρήγορους χρόνους εκκίνησης και σας
δίνουν δυνατότητα ταχείας πρόσβασης σε αποθηκευμένα έγγραφα ώστε να ξεκινήσετε να εργάζεστε
άμεσα.

1

2

1

2

3

1

5

3

6

7

3 8

3



Φύλλο δεδομένων | Φορητός υπολογιστής HP 255 G6 Η HP συνιστά Windows 10 Pro.

Φορητός υπολογιστής HP 255 G6 Πίνακας προδιαγραφών

Διαθέσιμα λειτουργικά συστήματα

Windows 10 Pro 64 – Η HP συνιστά Windows 10 Pro. 
Windows 10 Home 64 
Windows 10 Home Single Language 64 
FreeDOS 2.0

Οικογένεια επεξεργαστή Επεξεργαστής AMD E2 APU 7ης γενιάς (E2-9000e); Επεξεργαστής AMD A9 APU 7ης γενιάς (μοντέλο A9-9425); Επεξεργαστής APU AMD A6 7ης γενιάς (μοντέλο A6-9220)

Διαθέσιμοι επεξεργαστές 
AMD E2-9000e APU με κάρτα γραφικών Radeon™ R2 (1,5 GHz, έως 2 GHz, μνήμη cache 1 MB, 2 πυρήνες); AMD A9-9425 APU με κάρτα γραφικών Radeon™ R5 (βασική
συχνότητα 3,1 GHz, μέγιστη συχνότητα έως 3,7 GHz, μνήμη cache 1 MB, 2 πυρήνες); AMD A6-9225 APU με κάρτα γραφικών Radeon™ R4 (βασική συχνότητα 2,6 GHz,
μέγιστη συχνότητα έως 3 GHz, μνήμη cache 1 MB, 2 πυρήνες)

Chipset Το chipset είναι ενσωματωμένο στον επεξεργαστή

Μέγιστη μνήμη 8 GB DDR4-1866 SDRAM 

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης 500 GB έως 1 TB SATA (5400 rpm) 
128 GB έως 256 GB M.2 SATA SSD 

Μονάδα οπτικού δίσκου DVD-writer  (Επιλογή χωρίς μονάδα οπτικού δίσκου.)

Οθόνη Λεπτή αντιθαμβωτική οθόνη HD SVA eDP WLED 39,6 cm (15,6") (1.366 x 768); λεπτή αντιθαμβωτική οθόνη FHD SVA eDP WLED 39,6 cm (15,6") (1.920 x 1.080) 

Διαθέσιμα γραφικά Ενσωματωμένα: AMD Radeon™ R4, AMD Radeon™ R2

Ήχος 2 ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία

Τεχνολογίες ασύρματης επικοινωνίας Σύνθετος προσαρμογέας Intel® Dual Band Wireless-AC 3168 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® και Bluetooth® 4.2 (μη vPro™); 
(Συμβατότητα με συσκευές με πιστοποίηση Miracast.)

Υποδοχές επέκτασης 1 συσκευή ανάγνωσης καρτών ψηφιακών μέσων πολλών μορφών
(Υποστηρίζει SD, SDHC, SDXC.)

Θύρες και υποδοχές 2 USB 3.1 1ης γενιάς, 1 USB 2.0, 1 HDMI 1.4b; 1 VGA; 1 RJ-45, 1 σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου; 1 καλώδιο τροφοδοσίας AC
(Το καλώδιο HDMI πωλείται ξεχωριστά)

Συσκευές εισόδου Τύπου island πλήρους μεγέθους με αριθμητικό πληκτρολόγιο
Touchpad με δυνατότητα κινήσεων πολλαπλής αφής. Τα πατήματα είναι ενεργοποιημένα από προεπιλογή

Επικοινωνίες GbE NIC (10/100/1000)

Φωτογραφική μηχανή Κάμερα HD HP TrueVision, κάμερα HP VGA 

Διαθέσιμο λογισμικό Office με επιλογή αγοράς; CyberLink Power Media Player; HP ePrint; HP JumpStart; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP System Event Utility; McAfee
LiveSafe™ 

Διαχείριση ασφάλειας TPM 2.0, υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας (η κλειδαριά παρέχεται ξεχωριστά)

Ισχύς Προσαρμογέας εξωτερικής πηγής τροφοδοσίας AC HP Smart 45 W 

Τύπος μπαταρίας Ιόντων λιθίου 3 στοιχείων, 31 Wh

Διάρκεια μπαταρίας Έως 7 ώρες και 30 λεπτά 

διαστάσεις 38 x 25,38 x 2,38 cm

Βάρος Από 1,86 kg
(Το βάρος ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση και τα στοιχεία)

Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας Πιστοποίηση ENERGY STAR® και εγγραφή EPEAT® Silver 

Εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους (διατίθενται προαιρετικά υπηρεσίες Care Pack που πωλούνται ξεχωριστά). Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία
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Φορητός υπολογιστής HP 255 G6

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Εξωτερική μονάδα USB DVDRW HP

Συνδέστε το HP External USB DVD/RW σε οποιαδήποτε διαθέσιμη θύρα USB του υπολογιστή σας
για άμεση ανάγνωση/εγγραφή σε οπτικά μέσα. Συνδέστε το HP External USB DVD/RW σε
οποιαδήποτε διαθέσιμη θύρα USB του υπολογιστή σας  για άμεση ανάγνωση/εγγραφή σε οπτικά
μέσα.
Αριθμός προϊόντος: F2B56AA

Ασύρματο ποντίκι HP Ultra Mobile

Εξαιρετικά λεπτό, με μεγάλη διάρκεια ζωής και σχεδιασμένο για απόλυτη άνεση. Ανακαλύψτε το
ασύρματο ποντίκι με μεγάλη διάρκεια ζωής που είναι τόσο μικρό ώστε να το μεταφέρετε στη θήκη
μεταφοράς χωρίς αυτή να διογκώνεται, τόσο ενεργειακά αύταρκες ώστε να καλύπτει τις
καθημερινές επαγγελματικές απαιτήσεις σας και τόσο άνετο ώστε να αναζητάτε ευκαιρίες για να
το χρησιμοποιήσετε.
Αριθμός προϊόντος: H6F25AA

Έξυπνο τροφοδοτικό AC HP 45 W
Παραμείνετε παραγωγικοί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας χρησιμοποιώντας ως εφεδρικό το
ελαφρύ και ευέλικτο έξυπνο τροφοδοτικό AC HP 45 W.
Αριθμός προϊόντος: H6Y88AA

Κλειδαριά καλωδίου με κλειδί HP 10
mm

Προστατεύστε τον φορητό υπολογιστή σας στο γραφείο και σε σημεία με αυξημένη κίνηση,
ασφαλίζοντάς τον σε μια σταθερή επιφάνεια με την κλειδαριά καλωδίου 10 mm με κύριο κλειδί
της HP, που έχει σχεδιαστεί ειδικά για φορητούς υπολογιστές με εξαιρετικά λεπτό προφίλ.
Προστατεύστε τον φορητό υπολογιστή σας στο γραφείο και σε σημεία με αυξημένη κίνηση,
ασφαλίζοντάς τον σε μια σταθερή επιφάνεια με την κλειδαριά καλωδίου 10 mm με κύριο κλειδί
της HP, που έχει σχεδιαστεί ειδικά για φορητούς υπολογιστές με εξαιρετικά λεπτό προφίλ.
Αριθμός προϊόντος: T1A62AA

Υπηρεσία HP για 2 έτη με επιτόπια
απόκριση την επόμενη εργάσιμη για
φορητό υπολογιστή

Λάβετε επιτόπια υποστήριξη για 2 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από
πιστοποιημένο τεχνικό της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.
Αριθμός προϊόντος: U9BA3E
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Φορητός υπολογιστής HP 255 G6

Υποσημειώσεις μηνυμάτων

 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για την πλήρη

αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και η σχετική λειτουργία είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Για τις ενημερώσεις, ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet, καθώς και να

υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.windows.com.

 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα

του ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με το φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.

 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.

 Η συσκευή εγγραφής DVD της HP πωλείται ξεχωριστά ή ως πρόσθετη επιλογή. Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων HD-DVD στη μονάδα. Δεν υποστηρίζεται DVD-RAM. Οι πραγματικές ταχύτητες μπορεί να διαφέρουν. Απαγορεύεται η αντιγραφή

περιεχομένου με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Οι δίσκοι διπλής επίστρωσης αποθηκεύουν περισσότερα δεδομένα από τους δίσκους μονής επίστρωσης. Οι δίσκοι που εγγράφονται με αυτήν τη μονάδα μπορεί να μην είναι συμβατοί με πολλές

μονάδες και συσκευές αναπαραγωγής DVD μονής επίστρωσης.

 Απαιτεί σύνδεση στο Internet.

 Το υλικολογισμικό TPM είναι έκδοσης 2.0. Το υλικό TPM είναι έκδοσης v1.2, η οποία αποτελεί υποσύνολο της έκδοσης v0.89 της προδιαγραφής TPM 2.0, όπως έχει υλοποιηθεί από την Intel Platform Trust Technology (PTT).

 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και πρόσβαση στο Internet. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη. Οι προδιαγραφές του 802.11ac WLAN δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Εάν οι τελικές προδιαγραφές

διαφέρουν από τις προσχεδιασμένες προδιαγραφές, ενδέχεται να επηρεαστεί η δυνατότητα του φορητού υπολογιστή να επικοινωνεί με άλλες συσκευές 802.11ac WLAN.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών

 Δεν διατίθενται όλα τα χαρακτηριστικά σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση

της λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και είναι μόνιμα ενεργοποιημένα. Για τις ενημερώσεις, μπορεί να ισχύουν χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet και να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.windows.com/.

 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα

του ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με τον φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.

 Σύμφωνα με την πολιτική υποστήριξης της Microsoft, η HP δεν υποστηρίζει το λειτουργικό σύστημα Windows 8 ή Windows 7 σε προϊόντα που έχουν διαμορφωθεί με επεξεργαστές Intel και AMD 7ης γενιάς και πιο πρόσφατους, ούτε παρέχει

προγράμματα οδήγησης για Windows 8 ή Windows 7 στη διεύθυνση http://www.support.hp.com

 Λόγω της μη τυπικής φύσεως ορισμένων μονάδων μνήμης τρίτων κατασκευαστών, συνιστάται η χρήση μονάδας μνήμης της HP ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα. Εάν συνδυάσετε διαφορετικές ταχύτητες μνήμης, το σύστημα θα λειτουργεί με

τη χαμηλότερη ταχύτητα μνήμης.

 Για τις μονάδες αποθήκευσης, 1 GB = 1 δις byte. 1 TB = 1 τρις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 30 GB (στα Windows 10) δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.

 Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων HD-DVD σε αυτή τη μονάδα. Δεν υποστηρίζεται DVDRAM. Οι πραγματικές ταχύτητες μπορεί να διαφέρουν. Μην αντιγράφετε περιεχόμενο με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Οι δίσκοι διπλής

επίστρωσης αποθηκεύουν περισσότερα δεδομένα από τους δίσκους μονής επίστρωσης. Οι δίσκοι που εγγράφονται με αυτήν τη μονάδα μπορεί να μην είναι συμβατοί με πολλές μονάδες και συσκευές αναπαραγωγής DVD μονής επίστρωσης.

 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.

 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet που διατίθενται ξεχωριστά. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη. Οι προδιαγραφές του 802.11ac WLAN δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Εάν οι

τελικές προδιαγραφές διαφέρουν από τις προσχεδιασμένες, ενδέχεται να επηρεαστεί η δυνατότητα του φορητού υπολογιστή να επικοινωνεί με άλλες συσκευές 802.11ac WLAN.

 Το Miracast είναι μια ασύρματη τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιεί ο υπολογιστής σας για να προβάλλει την οθόνη του σε τηλεοράσεις, προβολείς και συσκευές αναπαραγωγής ροής μέσων, που υποστηρίζουν επίσης την τεχνολογία Miracast.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Miracast για να μοιράζεστε ό,τι κάνετε στον υπολογιστή σας ή για παρουσιάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.

 Όλα τα καλώδια πωλούνται ξεχωριστά.

 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.

 Απαιτείται πρόσβαση στο Internet.

 Οι αναλύσεις εξαρτώνται από τις δυνατότητες οθόνης και τις ρυθμίσεις ανάλυσης και βάθους χρώματος.

 Απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή HP με δυνατότητα σύνδεσης στο web και δημιουργία λογαριασμού στο HP ePrint (για τη λίστα των υποστηριζόμενων εκτυπωτών, τα υποστηριζόμενα έγγραφα και τύπους εικόνας και άλλες λεπτομέρειες

σχετικά με το HP ePrint, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/eprintcenter). Οι χρόνοι εκτύπωσης και οι ταχύτητες σύνδεσης μπορεί να διαφέρουν.

 Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας στα Windows 10 με MM14 εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το μοντέλο του προϊόντος, η διαμόρφωση, οι φορτωμένες εφαρμογές, οι λειτουργίες, η χρήση, η ασύρματη λειτουργία και οι ρυθμίσεις διαχείρισης

ενέργειας. Η μέγιστη χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται φυσιολογικά με το χρόνο και τη χρήση. Για περισσότερες λεπτομέρειες: www.bapco.com.

 Η διαθεσιμότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.

 Οι υπηρεσίες HP Care Pack πωλούνται ξεχωριστά. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν

απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες: www.hp.com/go/cpc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή από εκείνους που υποδεικνύονται στον Πελάτη κατά την αγορά.

Ο Πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP

που συνοδεύει το προϊόν HP.

 Πιστοποίηση EPEAT®, όπου ισχύει. Η πιστοποίηση EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση πιστοποίησης ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε: http://www.epeat.net. Αναζητήστε τη λέξη-κλειδί "γεννήτρια" στο κατάστημα

προαιρετικού εξοπλισμού τρίτων κατασκευαστών της HP για εξοπλισμό ηλιακής ενέργειας στην τοποθεσία http://www.hp.com/go/options

Εγγραφείτε για ενημερώσεις www.hp.com/go/getupdated

Copyright © 2017 HP Development Company, L.P. Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις περιορισμένης εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα. Κανένα
στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
 
Οι ονομασίες AMD και Radeon είναι εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την HP Inc. κατόπιν
άδειας. Οι ονομασίες Intel και Intel vPro είναι εμπορικά σήματα της Intel Corporation στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Η ονομασία ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν της Υπηρεσίας Προστασίας του
Περιβάλλοντος των ΗΠΑ. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

4AA7-0010, Σεπτέμβριος 2018
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