HP EliteBook 2540p notebook pc
Verlicht uw werklast

HP’s kleinste en lichtste EliteBook met een 30,7-cm (12,1-inch)
diagonaal LED-backlit scherm en flexibele prestatie-opties

Windows®. Life without Walls™. HP raadt Windows 7 aan.
Flexibele prestatie-opties
U kunt HP EliteBook 2540p naar behoefte
configureren. Kies een volwaardige
standaard-voltage processor en een 7200-rpm
vaste schijf voor maximale prestaties. Kies een
laag-voltage processor en een 5400-rpm vaste
schijf om een extra optische drive of een tweede
vaste schijf te kunnen toevoegen. Beide
configuraties bieden Intel vPro™ technologie 1,
dus u kunt pc's remote via het netwerk bewaken,
diagnoses stellen en repareren, zelfs als het
besturingssysteem niet werkt of het apparaat uit
staat. De HP EliteBook 2540p biedt ook
verschillende accu-oplossingen voor maximale
flexibiliteit.
Verbeter uw weergave
De kleine, handige DisplayPort-connector is ideaal
om externe schermen aan te sluiten voor een
scherpere, betere weergave
Industrieel ontwerp
De HP EliteBook 2540p heeft een gewicht vanaf
1,5 kg, een geborsteld aluminium
schermbehuizing met een platinakleurige finish.
De duurzame constructie en HP DuraCase de
schermen wil de notebook tegen slijtage. Voldoet
aan de strenge militaire standaarden (MIL-STD
810G) 2 voor trillingen, stof, luchtvochtigheid,
hoogte en hoge temperaturen. Het morsbestendige
toetsenbord met vochtafvoer beschermt gevoelige
elektronica en belangrijke onderdelen tegen vocht
en spatten en HP DuraKeys 3 beschermt het
oppervlak van de toetsen.

Dankzij HP's professionele innovaties kunt u zich
richten op uw bedrijf
HP QuickLook 3 geeft met één druk op de knop in
seconden lees- en schrijftoegang tot e-mail,
agenda, taken en contactinformatie, zonder het
apparaat te starten. 4 HP QuickWeb 5 geeft in
seconden toegang tot het web, ook als de
notebook uit staat. Gebouwd op besparing. HP
Power Assistant 6 is een praktische tool die u helpt
om stroom te besparen, de acculevensduur te
verlengen en de gerapporteerde stroombehoeften
en het stroomverbruik van werknemers nauwkeurig
te bewaken. De HP EliteBook 2540p is ontworpen
met oog voor het milieu en wordt gemaakt met
minimaal 12% gerecycled plastic.
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SPECIFICATIES
Besturingssysteem

Voorgeïnstalleerd
Legitieme Windows® 7 Professional 32
Legitieme Windows® 7 Professional 64
Legitieme Windows® 7 Home Premium 32
Legitieme Windows® 7 Home Premium 64
Legitieme Windows® 7 Home Basic 32
Legitieme Windows Vista® Business 32
Legitieme 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)

Chipset

Mobile Intel® QM57 Express

Geheugen

DDR3 SDRAM, 1333-MHz, 1024, 2048, 4096 MB; 2 SODIMM; Uit te breiden tot 8 GB

Interne opslag

SATA II vaste schijf 250, 320 of 500 GB (7200-rpm), SATA II vaste schijf 160, 250 of 320 GB (5400-rpm), solid-state drive 80 of 160 GB, HP 3D DriveGuard

Upgradeslot

Dvd-rom; Dvd±rw SuperMulti met dubbellaags; Optionele externe HP USB 2.0 cd/dvd r/rw; Vast optisch slot alleen voor configuraties met laag-voltage processoren: de
optische drive kan worden vervangen door een tweede optionele vaste schijf

Scherm

30,7-cm (12,1-inch) diagonaal LED-backlit WXGA ontspiegeld (1280 x 800); Omgevingslichtsensor; Optioneel HP privacyfilter

Video

Intel® HD grafisch systeem; Compatibel met Microsoft DirectX 10.1 (Shader Model 4.1)

Audio/Visueel

High-definition audio, geïntegreerde dual-array microfoons, geïntegreerde luidsprekers, tiptoetsen voor volume hoger, volume lager, dempen, hoofdtelefoon/microfoon
combo-ingang

Ondersteund
Legitieme Windows Vista® Business 64
Legitieme Windows Vista® Enterprise 32
Legitieme Windows Vista® Enterprise 64
Legitieme Windows® 7 Enterprise 32
Legitieme Windows® 7 Enterprise 64
Legitieme Windows® 7 Ultimate 32
Legitieme Windows® 7 Ultimate 64
SuSE Linux Enterprise 10

Ondersteuning voor draadloos gebruik HP mobiel breedband (met technologie van Gobi) met GPS; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g; Geïntegreerde HP
module met draadloze Bluetooth 2.1+EDR-technologie; In landen waar 802.11n niet is toegestaan, is deze functionaliteit niet ingeschakeld (alleen 802.11a/b/g)

Communicatie

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

Uitbreidingsslots

1 Express Card/34; 1 Smart Card lezer; 1 secure digital/MultiMedia card

Poorten en connectoren

3 USB 2.0; 1 1394a; 1 netvoeding; 1 stereo hoofdtelefoon/microfoon comboconnector; 1 DisplayPort; 1 dockingconnector; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 VGA-in; Inclusief een
gevoede USB 2.0-poort; Vierde USB 2.0-poort beschikbaar op configuraties met 2,5-inch vaste schijf

Invoerapparaat

Morsbestendig toetsenbord met vochtafvoer; Touch-pad met scrollzone en twee knoppen; Pointstick, twee extra knoppen; 2-MP webcam (geselecteerde modellen)

Software

HP Recovery Manager (alleen beschikbaar bij Windows 7 of Vista); HP Support Assistant (alleen beschikbaar bij Windows 7 of Vista); HP software voor sneltoetsen; HP
QuickLook 3; HP QuickWeb; HP Power Assistant; HP Connection Manager 3.1; HP Wireless Assistant; HP DayStarter; Microsoft Office Professional 2007 60 dagen
evaluatie (convertible); McAfee Total Protection 60 dagen evaluatie; PDF Complete SE; Roxio Creator Business 10 (geselecteerde modellen); InterVideo WinDVD
(geselecteerde modellen); Synaptics Touchpad-driver; HP webcamsoftware; WinZip 12 (evaluatieversie)

Beveiliging

HP ProtectTools Security Manager; Geïntegreerde Smart Card lezer; Enhanced Pre-Boot Security; HP SpareKey; One-Step Logon; Configuratiewachtwoord; DriveLock
wachtwoord; Ingebouwde 1.2 TPM-beveiligingschip; TPM Enhanced DriveLock; HP Disk Sanitizer; Oog voor Kensingtonslot; Ondersteuning voor Computrace LoJack Pro
voor HP ProtectTools; optionele HP vingerafdruksensor; optioneel HP privacyfilter; optioneel Computrace LoJack Pro Premium voor HP ProtectTools met GPS-tracking

Afmetingen

28,22 x 21,34 x 2,8 cm (voorzijde)

Gewicht

Vanaf 1,5 kg

Voeding

HP 9-cels (93-Watt/uur) primaire lithium-ion accu; HP 6-cels (62-Watt/uur) primaire lithium-ion accu; HP 3-cels (31-Watt/uur) primaire lithium-ion accu; HP Long Life 6-cels
(55-Watt/uur) primaire lithium-ion accu; HP Long Life 3-cels (28-Watt/uur) primaire lithium-ion accu; Externe 65-Watt Smart netadapter; Netsnoer (1,8 meter, met
netadapter 3,66 meter); HP snellader

Levensduur van de batterij

9-cels (93-Watt/uur) (standaard): tot 11 uur en 30 minuten; (Laag-voltage): tot 12 uur en 30 minuten; 6-cels (62-Watt/uur) (standaard): tot 7 uur en 30 minuten;
(Laag-voltage): tot 8 uur; 3-cels (31-Watt/uur) (standaard): tot 3 uur en 45 minuten; (Laag-voltage): tot 4 uur; Long Life 6-cels (55-Watt/uur) (standaard): tot 7 uur;
(Laag-voltage): tot 7 uur en 30 minuten; Long Life 3-cels (28-Watt/uur) (standaard): tot 3 uur en 15 minuten; (Laag-voltage): tot 3 uur en 30 minuten

Uitbreidingsoplossingen

HP 2540 dockingstation, HP USB 2.0 dockingstation, HP Essential USB 2.0 Port Replicator, HP notebookstandaard met twee scharnieren, HP scherm- en
notebookstandaard, HP verstelbare basisstandaard, HP verstelbare schermstandaard, HP verstelbare standaard voor twee schermen

Garantie

3 jaar carry-in (haal- en brengservice in sommige landen (upgrades worden apart verkocht)) 1 jaar garantie op primaire accu of 3 jaar garantie op HP Long Life accu

1 Voor sommige functies van deze technologie – zoals Intel Active beheertechnologie en Intel virtualisatietechnologie – is software van derden vereist. De beschikbaarheid van toekomstige toepassingen voor 'virtuele appliances' voor Intel vPro-technologie is
afhankelijk van de leveranciers van derde-partijsoftware. Compatibiliteit met toekomstige 'virtual appliances' en het Microsoft Windows Vista en Windows 7 besturingssysteem moet nog worden bepaald

2 De tests waren niet bedoeld om geschiktheid voor DOD-contractvereisten of militaire doeleinden aan te tonen. Testresultaten vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testcondities

3 In onafhankelijke tests van Trace Laboratories vertoonden HP DuraKeys na 250.000 gebruikscycli nog steeds geen slijtage. Notebooks van concurrenten vertoonde al na 5000 gebruikscycli aanzienlijke slijtage
4 HP QuickLook 3 is toegankelijk als de notebook uit staat onder Windows XP, Windows Vista of Windows 7

wordt niet ondersteund vanuit slaapstand. De werkelijke snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie. Om de functie na verwijdering van de accu weer in te schakelen, moet de notebook vóór verder gebruik opnieuw worden opgestart

5 HP QuickWeb is toegankelijk als de notebook uit staat onder Windows XP, Windows Vista of Windows 7

wordt niet ondersteund vanuit slaapstand. Internettoegang vereist. De werkelijke snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie. Om de functie na verwijdering van de accu weer in te schakelen, moet de notebook vóór verder gebruik opnieuw worden
opgestart

6 Berekeningen van energieverbruik en kosten zijn schattingen. Resultaten variëren afhankelijk van variabelen zoals: door de gebruiker verstrekte informatie, de tijd dat de pc in verschillende modi (aan, standby, slaapstand, uit) staat en op accu- of netstroom

draait, hardwareconfiguratie, stroomtarieven en stroomleverancier. HP adviseert klanten de door HP Power Assistant geleverde informatie alleen ter referentie te gebruiken en de impact in hun omgeving te controleren. Milieucijfers zijn gebaseerd op data van de
Amerikaanse EPA eGrid 2007 die beschikbaar zijn op: www.epa.gov/egrid/. Resultaten variëren afhankelijk van de regio.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de
garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in
dit materiaal.
Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware en/of een dvd-drive nodig om de Windows 7 software te installeren en de functionaliteit van Windows 7 volledig te benutten. Meer informatie
vindt u op: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Microsoft, Windows en Windows Vista zijn handelsmerken van de Microsoft groep.
Intel, Celeron en Core zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de VS en andere landen.
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Accessoires en services

HP Notebook Projection
Companion

HP Notebook Projection Companion, die ontworpen is voor gebruik in kleine groepen, is
ideaal voor uiterst mobiele gebruikers. Dit ultra-draagbare accessoire dat compatibel is met HP
Business en consumenten notebook pc's en andere notebooks met een VGA-aansluiting, is
krachtig en duurzaam genoeg om als primaire projector of als reserve voor onderweg te
fungeren. DLP-technologie zorgt voor scherpe beelden en tekst en briljante kleuren in uw
presentaties. Met een gewicht van nog geen 420 gram en een grootte van 9,3 x 4 x 11,1 cm
(3,6 x 1,6 x 4,4-inch) past deze compacte projector gemakkelijk in uw notebooktas.
Bestelnr.: AX325AA

HP Elite 12,1 hoes

HP Elite hoes biedt een stijlvolle, elegante bescherming voor uw notebook als u van
vergadering naar vergadering rent. Gemaakt van duurzaam gefabriceerd leder.

Bestelnr.: AY520AA

HP 12,1-inch scherm
privacyfilter

Geen angst voor nieuwsgierige blikken. Deze unieke pasklare HP oplossing waarborgt dat
vertrouwelijke bedrijfsgegevens, persoonlijke en financiële informatie alleen leesbaar zijn voor
de persoon die recht voor het notebookscherm zit.

Bestelnr.: AJ356AA

HP 65-Watt Smart
reis-netadapter

Netadapters van HP leveren stroom voor uw notebook en laden tegelijkertijd de interne accu
op. Deze adapters voorzien uw notebook ook buiten kantoor of onderweg van stroom. De HP
65-Watt Slim Travel Adapter is ideaal voor internationale reizigers of mensen die altijd
onderweg zijn. De adapter is 40% dunner dan de standaard 65-Watt adapter en bevat een
handige USB-poort om andere accessoires op te laden tijdens het werk. Vier internationale
adaptersterkers zorgen dan de Slim Travel Adapter overal werken waar u bent. Een stijlvolle
beschermende draagtas houdt alles bij elkaar.
Bestelnr.: AU155AA

HP 2540 dockingstation

Een uniek dockingstation voor een unieke notebook. Dit handige, gebruiksvriendelijke
dockingsysteem combineert poortreplicatie en eenvoudig kabelbeheer in een ruimtebesparend
ontwerp.

Bestelnr.: VU895AA

3 jaar on-site respons op
de volgende werkdag,
HW support

HP biedt on-site vervanging op de volgende werkdag voor defecte apparaten als het probleem
niet op afstand kan worden opgelost. Een gemakkelijk aan te schaffen en te gebruiken on-site
hardwarereparatieservice voor uw HP product.

Bestelnr.: U4415E

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions

