Notebook HP EliteBook 2540p
Usnadněte si práci

Náš nejmenší a nejlehčí notebook HP EliteBook je vybaven
displejem s podsvícením LED a úhlopříčkou 30,7 cm (12,1")
a nabízí širokou škálu výkonu.

Windows®. Život bez hranic. Společnost HP doporučuje systém
Windows 7.
Pružné možnosti výkonu
Notebook HP EliteBook 2540p si můžete sestavit
tak, aby co nejvíce odpovídal vašim požadavkům.
Maximální výkon zajistí plnohodnotný procesor se
standardním příkonem a pevný disk s 7 200
ot./min. Dáváte-li přednost možnosti optické
jednotky nebo sekundárního pevného disku, zvolte
procesor s nízkým příkonem a pevný disk s 5 400
ot./min. Obě konfigurace nabízí technologii Intel
vPro™ 1, která umožňuje vzdálené sledování,
diagnostiku a opravu počítače prostřednictvím
sítě, a to i v případě, že operační systém není
funkční nebo je notebook vypnutý. Notebook HP
EliteBook 2540p rovněž nabízí různé baterie, což
přináší maximální flexibilitu.
Zlepšete svůj rozhled
Menší konektor DisplayPort použijte k připojení
externích zobrazovacích zařízení – získáte tak
ostřejší a sytější obraz.
Průmyslový design
Notebook HP EliteBook 2540p je vybaven krytem
displeje z kartáčovaného hliníku s povrchovou
úpravou v barvě platiny. Jeho základní hmotnost
činí pouze 1,5 kg. Velmi odolná konstrukce
a technologie HP DuraCase pomáhají chránit
notebook před opotřebením a rozbitím. Vyhovuje
náročným vojenským standardům (MIL-STD 810G)
2 pro vibrace, prach, vlhkost, nadmořskou výšku
a vysokou teplotu. Klávesnice odolná vůči polití
pomáhá chránit citlivou elektroniku a klíčové díly
notebooku proti mírnému polití, zatímco
technologie HP DuraKeys 3 chrání povrch kláves.

Inovace HP Professional Innovations vám
pomohou soustředit se na podnikání.
Funkce HP QuickLook 3 nabízí možnost čtení
a psaní e-mailových zpráv, přístup ke kalendáři,
úkolům a kontaktním informacím v několika
vteřinách po stisknutí tlačítka, přičemž není třeba
spouštět systém. 4 Díky funkci HP QuickWeb 5 se
připojíte k síti během několika sekund – i když je
notebook vypnutý. Úspornost. Jednoduchý nástroj
HP Power Assistant 6 umožňuje šetřit energii,
prodloužit výdrž baterie, přesně monitorovat
nároky na napájení a zjišťovat spotřebu energie
při práci. Notebook HP EliteBook 2540p byl
navržen s ohledem na životní prostředí – obsahuje
přinejmenším 12 % recyklovaných plastů.

Notebook HP EliteBook 2540p
Windows®. Život bez hranic. Společnost HP doporučuje systém
Windows 7.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Operační systém

Předinstalováno
Originální Windows® 7 Professional (32bitový)
Originální Windows® 7 Professional (64bitový)
Originální Windows® 7 Home Premium 32
Originální Windows® 7 Home Premium 64
Originální Windows® 7 Home Basic 32
Originální Windows Vista® Business 32
Originální Windows Vista® Home Basic 32
FreeDOS

Procesor

procesor Intel® Core™ i5-540M (2,53 GHz, 3 MB mezipaměti L3); procesor Intel® Core™ i7-640LM (2,13 GHz, 4 MB mezipaměti L3)

Čipová sada

Čipová sada Mobile Intel® QM57 Express

Paměť

DDR3 SDRAM, 1 333 MHz, 1 024, 2 048 nebo 4 096 MB; 2 SODIMM; Možnost upgradu na 8 GB

Interní paměť

pevný disk SATA II 250, 320 nebo 500 GB (7200 ot./min), pevný disk SATA II 160, 250 nebo 320 GB (5400 ot./min), disk SSD 80 nebo 160 GB, HP 3D DriveGuard

Pozice pro upgrade

jednotka DVD-ROM; jednotka DVD+/-RW s technologií SuperMulti a Double Layer; volitelná ext. jednotka HP USB 2.0 CD/DVD R/RW; optická mechanika je dostupná
pouze s procesory s nízkým příkonem: optická mechanika může být nahrazena volitelným sekundárním pevným diskem

Monitor

antireflexní displej WXGA s podsvícením LED, úhlopříčkou 30,7 cm (12,1") a rozlišením 1 280 x 800; snímač okolního světla; volitelný filtr soukromí HP

Grafická karta

Grafický adaptér Intel® HD; kompatibilita s Microsoft DirectX 10.1 (Shader Model 4.1)

Audio/Visual

zvuk ve vysokém rozlišení, integrované duální mikrofonové pole, integrované reproduktory, dotykové ovládání hlasitosti a ztlumení, kombinovaný konektor pro sluchátka
a mikrofon

Podpora bezdrátové sítě

Modul HP pro mobilní širokopásmové připojení (technologie Gobi) s GPS; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g;
integrovaný modul HP s bezdrátovou technologií Bluetooth 2.1+EDR; V zemích, kde není povolena specifikace 802.11n, jsou podporovány pouze specifikace
802.11a/b/g.

Komunikace

integrované síťové připojení Intel Gigabit (10/100/1000 NIC)

Rozšiřující sloty

1 34mm slot pro karty Express Card; 1 čtečka karet Smart Card; 1 slot pro karty Secure Digital/MultiMedia

Porty a konektory

3 porty USB 2.0; 1 port 1394a; 1 vstup napájení; 1 komb. stereofonní konektor pro sluchátka a mikrofon; 1 DisplayPort; 1 dok. konektor; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 vstup eVGA;
včetně jednoho napájeného portu USB 2.0; v konfiguraci s 2,5palcovým pevným diskem jsou k dispozici čtyři porty USB 2.0

Vstupní zařízení

klávesnice odolná vůči polití; HP DuraKeys; dioda pro noční svícení HP Night Light přímo osvětluje klávesnici; zařízení touchpad s oblastí posouvání a dvěma tlačítky;
Pointstick s dalšími dvěma tlačítky; 2MP webová kamera (vybrané modely)

Software

HP Recovery Manager (k dispozici pouze se systémem Windows 7 nebo Vista); HP Support Assistant (k dispozici pouze se systémem Windows 7 nebo Vista); Software HP
QuickLaunch Buttons; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; HP Power Assistant; HP Connection Manager 3.1; HP Wireless Assistant; HP DayStarter; Microsoft Office
Professional 2007, 60denní převoditelná zkušební verze; McAfee Total Protection, 60denní zkušební verze; PDF Complete SE; Roxio Creator Business 10 (vybrané modely);
InterVideo WinDVD (vybrané modely); Ovladač zařízení Synaptics Touchpad; Software k webové kameře HP; WinZip 12 (zkušební verze)

Zabezpečení

HP ProtectTools Security Manager; integrovaná čtečka čipových karet Smart Card; rozšířené zabezpečení před spuštěním systému; HP SpareKey; rychlé přihlášení; heslo
pro nastavení; heslo funkce DriveLock; vestavěný bezpečnostní čip TPM 1.2; zámek TPM Enhanced DriveLock; HP Disk Sanitizer; slot pro zámek Kensington; podpora
služby Computrace LoJack Pro pro nástroj HP ProtectTools; volitelný snímač otisků prstů HP; volitelný filtr soukromí HP; volitelná služba Computrace LoJack Pro Premium pro
nástroj HP ProtectTools s funkcí sledování pomocí systému GPS

Rozměry

28,22 x 21,34 x 2,80 cm (vpředu)

Hmotnost

Od 1,5 kg

Napájení

9článková lithium-iontová primární baterie HP (93 Wh) 6článková lithium-iontová primární baterie HP (62 Wh); 3článková lithium-iontová primární baterie HP (31 Wh);
6článková lithium-iontová primární baterie HP s dlouhou životností (55 Wh); 3článková lithium-iontová primární baterie HP s dlouhou životností (28 Wh); externí napájecí
adaptér AC Smart 65 W (stř.); napájecí kabel (1,8 m, s napájecím adaptérem 3,66 m); technologie HP Fast Charge

Životnost baterie

9článková baterie (93 Wh) (standardní): až 11 hodin a 30 minut; (nízké napětí): až 12 hodin a 30 minut; 6článková baterie (62 Wh) (standardní): až 7 hodin a 30
minut; (nízké napětí): až 8 hodin; 3článková baterie (31 Wh) (standardní): až 3 hodiny a 45 minut; (nízké napětí): až 4 hodiny; 6článková baterie s dlouhou životností
(55 Wh) (standardní): až 7 hodin; (nízké napětí): až 7 hodin a 30 minut; 3článková baterie s dlouhou životností (28 Wh) (standardní): až 3 hodiny a 15 minut; (nízké
napětí): až 3 hodiny a 30 minut

Možnosti rozšíření

dokovací stanice HP 2540, dokovací stanice HP USB 2.0, replikátor portů HP Essential USB 2.0, dvoukloubový stojan na notebooky HP, stojan na displej a notebook HP,
základní nastavitelný stojan HP, nastavitelný stojan na displej HP, nastavitelný stojan na dva displeje HP

Záruka

Tříletá záruka s doručením (v některých zemích vyzvednutí a vrácení (k dispozici jsou upgrady, které lze zakoupit samostatně)), roční záruka na primární baterii nebo tříletá
záruka na baterii HP Long Life

Podporováno
Originální Windows Vista® Business 64
originální Windows Vista® Enterprise 32
originální Windows Vista® Enterprise 64
originální Windows® 7 Enterprise 32
originální Windows® 7 Enterprise 64
originální Windows® 7 Ultimate 32
originální Windows® 7 Ultimate 64
systém SuSE Linux Enterprise 10

1 Některé funkce těchto technologií, např. technologie Intel Active Management a Intel Virtualization, pro svou činnost vyžadují doplňkový software od dalších výrobců. Dostupnost budoucích aplikací pro virtuální zařízení pro technologii Intel vPro je závislá na
dalších poskytovatelích softwaru. O kompatibilitě s budoucími verzemi virtuálních zařízení a systému Microsoft Windows Vista a Windows 7 ještě nebylo rozhodnuto

2 Testování nebylo určeno k prokázání vhodnosti pro vojenské použití. Výsledky testů nejsou zárukou dosažení stejného výkonu při stejných testovacích podmínkách

3 Nezávislé testy provedené společností Trace Laboratories prokázaly, že klávesnice HP DuraKeys nevykazovala žádné opotřebení ani po 250 000 cyklech. Některé konkurenční notebooky přitom vykazovaly značné opotřebení již po 5 000 cyklech
4 Funkce HP QuickLook 3 je k dispozici, když je notebook se systémy Windows XP, Windows Vista nebo Windows 7 vypnutý

funkci nelze používat v režimu spánku. Doba přechodu do tohoto režimu se může lišit v závislosti na konfiguraci systému. Chcete-li tuto funkci zprovoznit po vyjmutí baterie, před dalším použitím notebook restartujte

5 Funkce HP QuickWeb je k dispozici, když je notebook se systémy Windows XP, Windows Vista nebo Windows 7 vypnutý

funkci nelze používat v režimu spánku. Je zapotřebí přístup k Internetu. Doba přechodu do tohoto režimu se může lišit v závislosti na konfiguraci systému. Chcete-li tuto funkci zprovoznit po vyjmutí baterie, před dalším použitím notebook restartujte

6 Kalkulace napájení a nákladů jsou přibližné. Skutečné hodnoty se liší v závislosti na různých faktorech, např. informacích poskytnutých uživatelem, době, kdy se počítač nachází v různých stavech napájení (zapnuto, úsporný režim, režim spánku a vypnuto),

době, kdy je počítač napájen z baterie a kdy ze sítě, konfiguraci hardwaru, různých sazbách za elektřinu a poskytovateli nástrojů. Společnost HP doporučuje používat informace poskytnuté nástrojem HP Power Assistant pouze pro referenci a ověření dopadu na
okolní prostředí. Kalkulace dopadu na životní prostředí jsou založeny na datech eGrid 2007 americké agentury EPA, která jsou dostupná na stránkách www.epa.gov/egrid/. Výsledky se mohou lišit v závislosti na oblasti.

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/notebooks
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Notebook HP EliteBook 2540p
Windows®. Život bez hranic. Společnost HP doporučuje systém
Windows 7.
Příslušenství a služby

Průvodce k projekci pro
notebooky HP

Projektor pro HP notebooky - HP Notebook Projection Companion - je navržen pro menší
prostory s velkým množstvím lidí a je vhodný pro vysoce mobilní uživatele. Toto vysoce mobilní
příslušenství je kompatibilní s notebooky HP a ostatními notebooky s rozhraním VGA a je
natolik odolné, že může sloužit jako hlavní projektor nebo záložní projektor na cestách.
Technologie DLP poskytuje ostré obrázky a text a zářivé barvy. Tento jedinečný kompaktní
projektor váží méně než půl kila (0,42 kg) a měří pouze 3,6 x 1,6 x 4,4 palce
(9,3 x 4,0 x 11,1 cm), tudíž se snadno vejde do brašny na notebook.
Produktové číslo: AX325AA

Brašna HP Elite 12.1

Brašna HP Elite Slip nabízí elegantní a stylovou ochranu notebooku při přesunu mezi
jednáními. Vyrobena z odolné umělé kůže.

Produktové číslo: AY520AA

Filtr na 12,1" displej HP
pro ochranu soukromí

Již se nebudete muset bát zvědavých očí. Toto jedinečné řešení HP built-to-fit zajišťuje, aby
důvěrná obchodní data, osobní informace a finanční záznamy byly viditelné pouze osobě,
která sedí přímo naproti displeji notebooku.

Produktové číslo: AJ356AA

Cestovní adaptér HP
Smart 65 W

Napájecí adaptéry HP napájejí notebook a současně nabíjejí vnitřní baterii. Tyto adaptéry
umožňují napájení notebooku na cestách či mimo kancelář. 65W cestovní adaptér HP Slim je
ideální pro často a dalece cestující profesionály. Tloušťka adaptéru je o 40 % menší než u
standardních 65W adaptérů a adaptér poskytuje praktický port USB pro nabíjení dalšího
příslušenství během práce. Čtyři mezinárodní zástrčky adaptéru zajišťují, že cestovní adaptér
Slim bude fungovat prakticky kdekoli. Se stylovou ochrannou brašnou budete mít vše potřebné
vždycky pohromadě.
Produktové číslo: AU155AA

Dokovací stanice HP 2540

Jedinečná dokovací stanice pro jedinečný notebook. Tento výhodný a snadno použitelný
dokovací systém nabízí replikaci portů a zjednodušený systém kabelů v designu, který šetří
prostor.

Produktové číslo: VU895AA

3 roky, následující
pracovní den na místě,
HW podpora

Společnost HP poskytuje službu výměny chybného hardwaru následující pracovní den v místě
zákazníka, pokud problém nelze vyřešit na dálku. K produktům HP je nabízena snadno
zakoupitelná služba oprav hardwaru přímo u zákazníka.

Produktové číslo: U4415E

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/hpoptions

