HP EliteBook 2540p notebook pc
Få en let løsning

HP’s mindste og letteste EliteBook med 30,7 cm (12,1")
(diagonalt) LED-bagbelyst skærm og fleksible ydelsesoptioner.

Windows®. Et liv uden grænser. HP anbefaler Windows 7.
Fleksible ydelsesmuligheder
Konfigurer HP EliteBook 2540p, så den bedst
opfylder dine behov. Vælg en processor med
standardspænding og fud ydelse samt 7200 o/m
HDD for maksimal ydelse. Du kan også vælge
lavspændingsprocessor og 5400 o/m HDD og få
plads til et optisk drev eller en ekstra harddisk.
Begge konfigurationer benytter Intel
vPro™-teknologi 1, så du kan overvåge,
diagnostisere og reparere pc'er via netværket,
også selvom systemets operativsystem ikke virker
eller er slukket. HP EliteBook 2540p tilbyder flere
batteriløsninger for maksimal fleksibilitet.
Få overblik
Brug det lille DisplayPort-stik til at tilslutte eksterne
skærme og få skare og dybere billeder.
Industrielt design
Kanten rundt om skærmen er i børstet aluminium
med platinfarvet finish på HP EliteBook 2540p,
der fås med en vægt på bare 1,5 kg. Den robuste
konstruktion og HP DuraCase er med til at beskytte
den bærbare pc mod slid. Designet til at opfylde
strenge militærstandarder (MIL-STD 810G) 2 hvad
angår vibration, støv, fugtighed, højde og høje
temperaturer. Tastaturet med dræn, der modstår
spild, er med til at beskytte den følsomme
elektronik og nøglekomponenter mod mindre
spild, mens HP DuraKeys 3 beskytter tasterne mod
slid.

HP Professional Innovations hjælper dig med at
fokusere på din forretning.
Med HP QuickLook 3 kan du ved tryk på én knap
læse og skrive e-mail, kalenderoplysninger,
opgaver og kontaktpersoner på sekunder uden
først at starte pc'en. 4 HP QuickWeb 5 giver
endvidere adgang til internettet på få sekunder,
selvom din bærbare pc er slukket. Bygget under
hensyntagen til miljøet. Med HP Power Assistant 6,
der er et brugervenligt værktøj, kan du spare
strøm, få mere ud af batteriet, overvåge de
rapporterede strømbehov og rapportere
arbejdsstyrkens strømforbrug. Under hensyntagen
til miljøet er HP EliteBook 2540p fremstillet af
mindst 12% genbrugsplastik.

HP EliteBook 2540p notebook pc
Windows®. Et liv uden grænser. HP anbefaler Windows 7.
SPECIFIKATIONER
Operativsystem

Præinstalleret:
Original Windows® 7 Professional 32
Original Windows® 7 Professional 64
Original Windows® 7 Home Premium 32
Original Windows® 7 Home Premium 64
Original Windows® 7 Home Basic 32
Original Windows Vista® Business 32
Original Windows Vista® Home Basic 32
FreeDOS

Processor

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

Chipsæt

Mobile Intel® QM57 Express

RAM

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; Kan opgraderes til 8 GB

Internt lager

SATA II harddisk 250, 320 eller 500 GB (7200 o/m), SATA II harddisk 160, 250 eller 320 GB (5400 o/m), Solid State Drive 80 eller 160 GB, HP 3D DriveGuard

Opgraderingsbås

Dvd-rom; Dvd+/-rw SuperMulti med Double Layer; Ekstern HPl USB 2.0 cd/dvd r/rw (tilbehør); Fast optisk bås kun til konfigurationer med lavspændingsprocessor: Det
optiske drev kan udskiftes med en ekstra harddisk (tilbehør)

Skærm

30,7 cm (12,1") (diagonalt) LED-bagbelyst WXGA refleksfri (1280 x 800); Sensor måler lyset i lokalet; HP Privacy Filter (tilbehør)

Grafik

Intel® HD-grafik; Mulighed for Microsoft DirectX 10.1 (Shader Model 4.1)

Audio/visuel

HD lyd, to integrerede mikrofoner, integrerede højttalere, berøringsfølsomme knapper til lyd op, ned og sluk samt kombineret hovedtelefon/mikrofonstik

Understøttelse af trådløs

HP mobilt bredbånd (fra Gobi) med GPS; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g; HP integreret modul med Bluetooth 2.1 +
EDR trådløs teknologi; I lande hvor 802.11n ikke er tilladt, er denne egenskab ikke aktiveret (kun 802.11a/b/g).

Kommunikation

Integreret Intel Gigabit Ethernet (10/100/1000 NIC)

Udvidelsessokler

1 Express Card/34; 1 Smart Card-læser; 1 secure digital/MultiMedia-kort

Porte og stik

3 USB 2.0; 1 1394a; 1 strømstik; 1 kombineret hovedtelefon/mikrofonstik; 1 DisplayPort; 1 dockingstik; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 VGA-in; Inklusiv en USB 2.0 port med strøm;
Fjerde USB 2.0 port på konfigurationer med 2,5"harddisk

Inputenhed

Tastatur, der modstår spild, med dræn; Touchpad med rullezone, to valgknapper; Pegepind, to ekstra valgknapper; 2 MP webcam (visse modeller)

Software

HP Recovery Manager (fås kun med Windows 7 eller Vista); HP Support Assistant (fås kun med Windows 7 eller Vista); HP QuickLaunch Buttons-software; HP QuickLook 3;
HP QuickWeb; HP Power Assistant; HP Connection Manager 3.1; HP Wireless Assistant; HP DayStarter; Microsoft Office Professional 2007 60 dages konvertibel
prøveversion; McAfee Total Protection 60 dages prøveperiode; PDF Complete SE; Roxio Creator Business 10 (udvalgte modeller); InterVideo WinDVD (udvalgte modeller);
Synaptics Touchpad-driver; HP Webcam-software; WinZip 12 (prøveversion)

Sikkerhed

HP ProtectTools Security Manager; Indbygget Smart Card-læser; Enhanced Pre-Boot Security; HP SpareKey; One-Step Logon; Adgangskode ved opsætning;
DriveLock-adgangskode; TPM 1,2 Embedded Security Chip; TPM Enhanced DriveLock; HP Disk Sanitizer; Holder til Kensington-lås; Understøtter Computrace LoJack Pro til
HP ProtectTools; HP Fingerprint Sensor (tilbehør); HP Privacy Filter (tilbehør); Computrace LoJack Pro Premium til HP ProtectTools med GPS-sporing (tilbehør)

Mål

28,22 x 21,34 x 2,80 (foran) cm

Vægt

Fra 1,5 kg

Strøm

9-cellers (93 timer) primært HP-lithium-ion batteri; 6-cellers (62 timer) primært HP-lithium-ion batteri; 3-cellers (31 timer) primært HP-lithium-ion batteri; 6-cellers (55 timer)
primært HP-lithium-ion batteri med lang levetid; 3-cellers (28 timer) primært HP-lithium-ion batteri med lang levetid; Ekstern 65 W AC Smart lysnetadapter; Lysnetledning
(1,8 m, med lysnetadapter 3,66 m); HP Fast Charge

Batteritid

9-cellers (93 WHr) (standard): Op til 11 timer og 30 minutter; (Lavspænding): Op til 12 timer og 30 minutter; 6-cellers (62 Whr) (standard): Op til 7 timer og 30 minutter;
(Lavspænding): op til 8 timer; 3-cellers (31 WHr) (standard): Op til 3 timer og 45 minutter; (Lavspænding): op til 4 timer; 6-cellers (55 WHr) med lang levetid: op til 7
timer; (Lavspænding): Op til 7 timer og 30 minutter; 3-cellers (28 WHr) (standard) med lang levetid: Op til 3 timer og 15 minutter; (Lavspænding): Op til 3 timer og 30
minutter

Udvidelsesløsninger

HP 2540 dockingstation, HP USB 2.0 dockingstation, HP Essential USB 2.0 portreplikator, HP-stativ med 2 hængsler til bærbar pc, HP-stativ til skærm og bærbar, Justerbar
HP-basisstativ, Justerbart HP-skærmstativ, justerbar stativ til 2 HP-skærme

Garanti

3 års indlevering (afhentning og returnering i nogle lande (mulighed for opgradering, der skal anskaffes separat)), 1 års garanti på primært batteri eller 3 års garanti på
HP-batteri med lang levetid.

Understøttet
Original Windows Vista® Business 64
Original Windows Vista® Enterprise 32
Original Windows Vista® Enterprise 64
Original Windows® 7 Enterprise 32
Original Windows® 7 Enterprise 64
Original Windows® 7 Ultimate 32
Original Windows® 7 Ultimate 64
SuSE Linux Enterprise 10

1 Visse funktioner i denne teknologi, f.eks. Intel Active Management Technology og Intel Virtualization Technology, kræver ekstra software fra tredjepart. Tilgængeligheden af fremtidige programmer til "virtuelt udstyr" til Intel vPro-teknologi afhænger af
tredjepartssoftwareudbydere. Kompatibilitet med fremtidigt "virtuelt udstyr" og Microsoft Windows Vista- og Windows 7-operativsystemer er endnu ikke fastlagt

2 De udførte test havde ikke til formål at demonstrere egnethed til DOD-kontraktkrav eller til militær brug. Testresultaterne er ikke en garanti for fremtidig ydelse under disse testforhold

3 I uafhængige test udført af Trace Laboratories udviste HP DuraKeys intet slid efter 250.000 cykluser. Nogle konkurrerende bærbare pc'er udviste markant slitage efter kun 5.000 cykluser
4 HP QuickLook 3 er tilgængelig, når den bærbare pc er slukket i Windows XP-, Windows Vista- eller Windows 7-baserede systemer

understøttes ikke fra dvale. Timingen kan variere afhængigt af systemkonfigurationen. Hvis du vil aktivere funktionen, efter at batteriet er blevet fjernet, skal du genstarte den bærbare pc, inden du bruger den igen

5 HP QuickWeb er tilgængelig, når den bærbare pc er slukket i Windows XP-, Windows Vista- eller Windows 7-baserede systemer

understøttes ikke fra dvale. Kræver internetadgang. Timingen kan variere afhængigt af systemkonfigurationen. Hvis du vil aktivere funktionen, efter at batteriet er blevet fjernet, skal du genstarte den bærbare pc, inden du bruger den igen

6 Strøm- og omkostningsberegninger estimeres. Resultatet vil afhænge af variabler, som omfatter oplysninger fra brugeren, hvor lang tid pc'en er i andre strømtilstande (tændt, standby, dvale, slukket), hvor lang tid pc bruger batteri eller strøm,

hardwarekonfiguration, variable el-takster og leverandør. Det tilrådes kun at bruge de oplysninger, der fås via HP Power Assistant, som reference og til at vurdere indflydelse på miljøet. Miljømæssige beregninger er baseret på U.S. EPA eGrid 2007 data fundet på
www.epa.gov/egrid/. Lokale resultater vil variere.

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/notebooks
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HP EliteBook 2540p notebook pc
Windows®. Et liv uden grænser. HP anbefaler Windows 7.
Tilbehør og services

HP Notebook Projection
Companion

HP Notebook Projection Companion er fremstillet til mindre steder med en håndfuld personer,
og er ideel til brugere, der ofte er på farten. Dette særdeles mobile tilbehør er kompatibelt med
HP Business og Consumer notebook pc'er og andre notebooks med VGA-stik, og er effektivt og
holdbart nok til at kunne fungere som din primære projektor eller som backup, når du er på
farten. DLP-teknologien sørger for, at dine præsentationer fremstår skarpt og med levende
farver. Med en vægt på bare 0,42 kg og en størrelse på bare 9,3 x 4,0 x 11,1 cm kan du
nemt have denne kompakte projektor i din notebook-taske.
Produktnummer: AX325AA

HP Elite 12,1 taske

HP Elite Slip Case giver effektiv og flot beskyttelse af den bærbare pc imellem møder. Fremstilet
af holdbart kunstlæder.

Produktnummer: AY520AA

HP-filter til 12,1" skærm til
beskyttelse af personlige
oplysninger

Du behøver ikke bekymre dig om nysgerrige øjne. Denne unikke HP-løsning sikrer, at fortrolige
forretningsdata, personlige oplysninger samt finansielle data kun kan ses af den person, der
sidder direkte foran skærmen på den bærbare pc.

Produktnummer: AJ356AA

HP 65 W Smart AC
rejseadapter

Vekselstrømsadaptere fra HP forsyner din bærbare computer med strøm og oplader samtidig
det interne batteri. Med disse adaptere kan du forsyne din bærbare computer med strøm, når
du er væk fra kontoret eller på farten. Den slanke HP 65 W rejseadapter er perfekt til
internationalt rejsende, der altid er på farten. Denne adapter er 40% slankere end den
almindelige 65 W adapter og har et praktisk USB-stik til opladning af andet tilbehør, mens du
arbejder. Fire internationale adapterstik gør, at rejseadapteren kan bruges overalt, og en smart
taske holder det hele samlet.
Produktnummer: AU155AA

HP 2540 dockingstation

En unik dockingstation til en unik bærbar pc. Med dette praktiske og brugervenlige
dockingsystem får du flere porte og enkel kabelstyring i et pladsbesparende design.

Produktnummer: VU895AA

3 års hardwaresupport
onsite, næste hverdag

HP sørger for at udskifte din defekte hardwareenhed den følgende arbejdsdag, hvis ikke
problemet kan løses centralt. Tilbyder hardwarereparation på stedet til dit HP-produkt.

Produktnummer: U4415E

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/hpoptions

