HP EliteBook 2540p bærbar PC
Lett arbeidsbyrden

HPs minste og letteste EliteBook med en 30,7 cm (12,1")
diagonalt LED-bakbelyst skjerm og fleksible ytelsesalternativer

Windows®. Et liv uten begrensninger. HP anbefaler Windows 7.
Fleksible ytelsesalternativer
Konfigurer HP EliteBook 2540p slik den best
dekker dine behov. Velg en prosessor med
standardspenning og full ytelse og en 7200 rpm
harddisk for maksimal ytelse. Eller få en praktisk
optisk stasjon eller sekundær harddisk ved å velge
lavspenningsprosessor og en 5400 rpm harddisk.
Begge konfigurasjonene tilbyr Intel
vPro™-teknologi 1 slik at du kan fjernovervåke-,
-diagnostisere og -reparere PCer via nettverket,
selv om operativsystemet i et system ikke fungerer
eller er slått av. HP EliteBook 2540p har også
flere batteriløsninger for maksimal fleksibilitet.
Forbedre visningen
Bruk den mindre og brukervennlige
DisplayPort-kontakten til å koble til eksterne
skjermer og få skarpere og dypere bilder
Industriell design
HP EliteBook 2540p har en startvekt på bare 1,5
kg og har chassis i børstet aluminium med
platinafarget finish. Den solide konstruksjonen og
HP DuraCase hjelper med å beskytte den bærbare
mot slitasje. Den er laget for å oppfylle tøffe
militære standarder (MIL-STD 810G) 2 med hensyn
til vibrasjon, støv, fuktighet, høyde over havet og
høy temperatur. Det væskebestandige tastaturet
med avløp hjelper med å beskytte følsom
elektronikk og viktige komponenter mot mindre søl,
og HP DuraKeys 3 beskytter overflaten på tastene.

HPs profesjonelle innovasjoner hjelper deg med å
fokusere på bedriften
HP QuickLook 3 lar deg lese og skrive e-post og
kalender-, oppgave- og kontaktinformasjon på
sekunder ved hjelp av et tastetrykk - uten at du må
starte opp PCen. 4 Og HP QuickWeb 5 gir tilgang
til Internett på sekunder... selv når datamaskinen
er slått av. Bygd for å ta vare på. HP Power
Assistant 6 er et enkelt verktøy som lar deg spare
strøm, forlenge batteriets driftstid, nøyaktig
overvåke dine rapporterte strømbehov og
rapportere strømforbruket til arbeidsstyrken. HP
EliteBook 2540p er utformet med tanke på miljøet,
og er laget med minst 12 % resirkulert plast.

HP EliteBook 2540p bærbar PC
Windows®. Et liv uten begrensninger. HP anbefaler Windows 7.
SPESIFIKASJONER
Operativsystem

Forhåndsinstallert
Ekte Windows® 7 Professional 32
Ekte Windows® 7 Professional 64
Ekte Windows® 7 Home Premium 32
Ekte Windows® 7 Home Premium 64
Ekte Windows® 7 Home Basic 32
Ekte Windows Vista® Business 32
Ekte Windows Vista® Home Basic 32
FreeDOS

Prosessor

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

Brikkesett

Mobile Intel® QM57 Express

Minne

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

Internt lager

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

Oppgraderingsrom

DVD-ROM; DVD+/-RW SuperMulti med to lag; HP ekstern USB 2.0 CD/DVD R/RW som tillegg; Fast optisk rom bare for konfigurasjoner med lavspenningsprosessor: den
optiske stasjonen kan erstattes av en sekundær tilleggsharddisk

Skjerm

30,7 cm (12,1") diagonalt LED-bakbelyst WXGA antirefleks (1280 x 800); Omgivelseslyssensor; HP personvernfilter som tillegg

Grafikk

Intel® HD-grafikk; Microsoft DirectX 10.1-funksjonalitet (Shader Model 4.1)

Lyd/bilde

HD-lyd, integrert array med to mikrofoner, integrerte høyttalere, berøringsfølsomme kontroller for volum opp, volum ned og demp, kombinertkontakt for
hodetelefoner/mikrofon

Trådløsstøtte

HP mobilt bredbånd (drevet av Gobi) med GPS; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g; HP integrert modul med Bluetooth
2.1 + EDR trådløsteknologi; I land der 802.11n ikke er tillatt, er ikke denne funksjonaliteten aktivert (bare 802.11a/b/g)

Kommunikasjon

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

Utvidelsesspor

1 Express Card/34; 1 smartkortleser; 1 Secure Digital/MultiMedia Card

Porter og kontakter

3 USB 2.0; 1 1394a 1 vekselstrøm; 1 kombinert stereokontakt for hodetelefon/mikrofon; 1 DisplayPort; 1 forankringskontakt; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 VGA-inngang; Inkludert
én USB 2.0-port med egen strømforsyning; Fjerde USB 2.0-port tilgjengelig på konfigurasjoner med 2,5-tommers harddisk

Innenhet

Sølbestandig tastatur med drenering; Touchpad med rullesone, to valgknapper; Pekestikke, to ekstra valgknapper; 2 MP webkamera (utvalgte modeller)

Programvare

HP Recovery Manager (bare tilgjengelig med Windows 7 eller Vista); HP Support Assistant (bare tilgjengelig med Windows 7 eller Vista); HP QuickLaunch
Buttons-programvare; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; HP Power Assistant; HP Connection Manager 3.1; HP Wireless Assistant; HP DayStarter; Microsoft Office
Professional 2007 60 dagers konverterbar prøveversjon; McAfee Total Protection 60 dagers prøveperiode; PDF Complete SE; Roxio Creator Business 10 (enkelte modeller);
InterVideo WinDVD (enkelte modeller); Synaptics Touchpad-driver; HP Webcam-programvare; WinZip 12 (prøveversjon)

Sikkerhet

HP ProtectTools Security Manager; Integrert smartkortleser; Enhanced Pre-Boot Security; HP SpareKey; One-Step Logon; Oppsettpassord; DriveLock-passord; TPM 1.2
innebygd sikkerhetsbrikke; TPM Enhanced DriveLock; HP Disk Sanitizer; Spor for Kensington-lås; Støtte for Computrace LoJack Pro for HP ProtectTools; HP fingeravtrykksleser
som tillegg; HP personvernfilter som tillegg; Computrace LoJack Pro Premium for HP ProtectTools med GPS-sporing som tillegg

Mål

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

Vekt

Starter på 1,5 kg

Strøm

HP 9-cellers (93 Wt) litiumion hovedbatteri; HP 6-cellers (62 Wt) litiumion hovedbatteri; HP 3-cellers (31 Wt) litiumion hovedbatteri; HP Long Life 6-cellers (55 Wt) litiumion
hovedbatteri; HP Long Life 3-cellers (28 Wt) litiumion hovedbatteri; Ekstern 65-watts AC Smart strømadapter; Strømledning (1,8 meter, med strømadapter 3,66 meter); HP
Fast Charge

Batteridriftstid

9-cellers (93 Wtimer) (standard): opptil 11 timer 30 minutter; (Lavspenning): opptil 12 timer 30 minutter; 6-cellers (62 Wtimer) (standard): opptil 7 timer 30 minutter;
(Lavspenning): opptil 8 timer; 3-cellers (31 Wtimer) (standard): opptil 3 timer 45 minutter; (Lavspenning): opptil 4 timer; Long Life 6-cellers (55 Wtimer) (standard): opptil 7
timer; (Lavspenning): opptil 7 timer 30 minutter; Long Life 3-cellers (28 Wtimer) (standard): opptil 3 timer 15 minutter; (Lavspenning): opptil 3 timer 30 minutter

Utvidelsesløsninger

HP 2540 forankringsstasjon, HP USB 2.0 forankringsstasjon, HP Essential USB 2.0 portreplikator, HP skjermstativ med to hengsler, HP stativ for skjerm og bærbar PC, HP
justerbart basisstativ, HP justerbart skjermstativ, HP justerbart stativ for to skjermer

Garanti

3 års innlevering (henting og retur i noen land (oppgraderinger tilgjengelig, selges separat)) 1 års garanti på primærbatteri eller 3 års garanti på HP Long Life-batteri

Støttet
Ekte Windows Vista® Business 64
Ekte Windows Vista® Enterprise 32
Ekte Windows Vista® Enterprise 64
Ekte Windows® 7 Enterprise 32
Ekte Windows® 7 Enterprise 64
Ekte Windows® 7 Ultimate 32
Ekte Windows® 7 Ultimate 64
SuSE Linux Enterprise 10

1 Noe funksjonalitet i denne teknologien, som Intel Active Management Technology og Intel Virtualization Technology, krever tilleggsprogramvare fra tredjepart for å kjøre. Tilgangen på fremtidige "virtuelle innretninger"-applikasjoner for Intel vPro-teknologi
avhenger av programvare fra tredjeparter. Kompatibilitet med fremtidig "virtuelt utstyr" og Microsoft Windows Vista- og Windows 7-operativsystemer er ennå ikke fastslått

2 Testingen ble ikke utført for å demonstrere egnethet for DOD-kontaktskrav eller for militær bruk. Testresultatene er ikke en garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene

3 I uavhengige tester utført av Trace Laboratories viste HP DuraKeys ingen slitasje etter 250 000 sykluser. Bærbare PCer fra konkurrenter viste synlig slitasje etter bare 5000 sykluser. 4 HP QuickLook 3 er tilgjengelig når den bærbare PCen er av i Windows XP-,
Windows Vista- eller Windows 7-baserte systemer
støttes ikke fra dvalemodus. Tidsfastsettelse kan variere, avhengig av systemkonfigurasjon. For å aktivere funksjonen etter fjerning av batteriet, omstarter du maskinen før etterfølgende bruk

5 HP QuickWeb er tilgjengelig når den bærbare PCen er av i Windows XP-, Windows Vista- eller Windows 7-baserte systemer

støttes ikke fra dvalemodus. Internett-tilgang kreves. Tidsfastsettelse kan variere, avhengig av systemkonfigurasjon. For å aktivere funksjonen etter fjerning av batteriet, omstarter du maskinen før etterfølgende bruk

6 Strømberegninger og kostnadsberegninger er estimater. Resultatene varierer etter variabler, som omfatter informasjon fra bruker, tiden PCen er i forskjellige tilstander (på, ventemodus, dvale, av), tiden PCen drives på batteri eller vekselstrøm,

maskinvarekonfigurasjon, variable strømpriser og strømleverandør. HP råder sine kunder til å bruke informasjonen som rapporteres av HP Power Assistant, bare som referanse og til å vurdere miljøpåvirkningen. Miljøberegningene ble basert på amerikanske EPA
eGrid 2007-data som ble funnet på www.epa.gov/egrid/. Regionale resultater vil variere.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller
utelatelser.
Dette systemet kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare og/eller en DVD-stasjon for å installere Windows 7-programvaren og dra full nytte av Windows 7-funksjonaliteten. Se
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ for detaljer.
Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og som brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Microsoft, Windows og Windows Vista er varemerker for Microsoft-konsernet. Intel, Celeron og Core er varemerker
eller registrerte varemerker for Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og andre land.
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HP EliteBook 2540p bærbar PC
Windows®. Et liv uten begrensninger. HP anbefaler Windows 7.
Tilbehør og tjenester

HP Notebook Projection
Companion

HP Notebook Projection Companion er laget for bruk i mindre "settinger" der bare en håndfull
personer er tilstede, og er helt ideell for svært mobile brukere. Dette svært portable tilbehøret er
kompatibelt med HP bærbare kontor- og forbruker-PCer og andre bærbare PCer med
VGA-tilkobling, og er kraftig og holdbart nok til å tjene som hovedprosjektor eller som
erstatning når du er på farten. DLP-teknologi gir presentasjonene skarpe bilder, klar tekst og
livfulle farger. Denne bemerkelsesverdig kompakte projektoren veier mindre enn en halvkilo
(0,42 kg) og måler bare 9,3 x 4,0 x 11,1 cm (3,6 x 1,6 x 4,4 tommer), og får enkelt plass i
bærevesken for den bærbare PCen.
Produktnummer: AX325AA

HP Elite 12,1 veske

HP Elite veske gir glatt og stilig beskyttelse for den bærbare mens du løper mellom møter. Laget
av holdbart kunstlær.

Produktnummer: AY520AA

HP 12,1-tommers
skjermfilter for privat
visning

Du trenger ikke lenger bekymre deg for nysgjerrige øyne. Denne unike HP-løsningen sikrer at
konfidensielle forretningsdata, personlig informasjon og regnskapsposter bare er synlig for
personen som sitter rett foran skjermen.

Produktnummer: AJ356AA

HP 65 W Smart
reiseadapter

Vekselstrømsadaptere fra HP leverer strøm til den bærbare PCen og lader det interne batteriet
samtidig. Disse adapterne gir deg mulighet til å få strøm til den bærbare PCen når du er ute fra
kontoret eller på reise. HP 65 W tynn reiseadapter er perfekt for reisende eller
"landeveiskrigere" som alltid er på farten. Adapteren er 40 % tynnere enn standard 65 W
adapter, og har en praktisk USB-port for lading av annet tilbehør mens du arbeider. Fire
internasjonale adapterplugger sørger for at din tynne reiseadapter virker overalt. En stilig
beskyttende bæreveske holder alt samlet.
Produktnummer: AU155AA

HP 2540
forankringsstasjon

En unik dokkingstasjon for en unik bærbar PC. Dette praktiske og lettanvendelige
dokkingsystemet gir portreplikering og forenklet kabelføring i en plassbesparende design.

Produktnummer: VU895AA

3 år maskinvarestøtte,
neste virkedag på stedet

HP sørger for utskifting på stedet neste virkedag av den defekte maskinvareenheten hvis
problemet ikke kan løses via fjerndiagnostisering. Tilbyr en lett tilgjengelig, brukervennlig
maskinvarereparasjonstjeneste på stedet for HP-produktet.

Produktnummer: U4415E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions

