HP EliteBook 2540p Notebook PC
Liberte-se da carga de trabalho

O EliteBook da HP mais pequeno e mais leve com um ecrã LED
retroiluminado de 30,7 cm (12,1 polegadas) na diagonal e
opções de desempenho flexíveis

Windows®. Uma vida sem Limites. A HP recomenda o
Windows 7.
Opções de desempenho flexível
Configure o HP EliteBook 2540p de acordo com
as suas necessidades. Opte pelo desempenho
completo, processador de vontagem padrão e
HDD 7200 rpm para um desempenho máximo.
Como alternativa, obtenha a conveniência de uma
unidade óptica ou um disco rígido secundário
optando por um processador de voltagem baixa e
um HDD 5400 rpm. Ambas as configurações
contam com tecnologia Intel vPro™ 1 para que
possa monitorizar de forma remota, diagnosticar,
e reparar PCs através da rede, mesmo se o
sistema operativo do sistema estiver inoperacional
ou se estiver desligado. O HP EliteBook 2540p
também oferece várias soluções de bateria para
uma flexibilidade máxima.
Melhore a sua visão
Utilize o conector da porta de visualização de
fácil utilização para ligar ecrãs externos e obter
imagens mais nítidas e profundas
Design industrial
A partir de 1,5 kg, o HP EliteBook 2540p tem
uma caixa de ecrã de alumínio escovado com
acabamento em platina colorida. A construção
empresarial robusta e HP DuraCase ajudam a
proteger o seu notebook de uma utilização
exigente. Concebido para cumprir as exigentes
normas militares (MIL-STD 810G) 2 no que diz
respeito a vibrações, poeiras, humidade, altitude
e temperaturas elevadas. O teclado resistente a
salpicos com drenagens ajudam a proteger
componentes electrónicos sensíveis de pequenos

derrames, e o HP DuraKeys
acabamento das teclas.
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As Inovações Profissionais HP permitem que se
concentre no seu negócio
O HP QuickLook 3 oferece-lhe a leitura e a escrita
de correio electrónico, calendário, tarefas e
informações de contacto em segundos, com o
toque de um botão, sem ter de reiniciar. 4 E o HP
QuickWeb 5 garante acesso à web em segundos,
mesmo com o notebook desligado. Construído
para preservar. HP Power Assistant 6 é uma
utilidade de fácil utilização que lhe permite
poupar energia, aumentar o tempo de utilização
da bateria, acompanhar as suas necessidades de
energia e informa-o dos consumos de energia.
Concebido com consciência ambiental, o HP
EliteBook 2540p é fabricado com pelo menos
12% de plástico reciclado.

HP EliteBook 2540p Notebook PC
Windows®. Uma vida sem Limites. A HP recomenda o Windows 7.
ESPECIFICAÇÕES
Sistema operativo

Pré-instalado
Windows® 7 Professional genuíno 32
Windows® 7 Professional genuíno 64
Genuíno Windows XP Professional (disponível através de direitos de
redução do Genuíno Windows® 7 Professional)
Windows® 7 Home Premium genuíno 32
Windows® 7 Home Premium genuíno 64
Windows® 7 Home Basic genuíno 32
Windows Vista® Business genuíno 32
Windows Vista® Home Basic Genuíno 32
FreeDOS

Processador

Processador Intel® Core™ i7-620M (2,66 GHz, 4 MB de cache L3); Processador Intel® Core™ i5-540M (2,53 GHz, 3 MB de cache L3); Processador Intel®
Core™ i5-520M (2,40 GHz, 3 MB de cache L3); Processador i7-640LMIntel® Core™ (2,13 GHz, 4 MB de cache L3)

Chipset

Portátil Intel® QM57 Express

Memória

SDRAM DDR3, 1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; Expansível a 8 GB

Armazenamento Interno

Disco Rígido SATA II 250, 320 ou 500 GB (7200 rpm), Disco Rígido SATA II 160, 250 ou 320 GB (5400 rpm), Solid State Drive 80 ou 160 GB, HP 3D
DriveGuard

Baía para actualização:

DVD-ROM; DVD+/-RW SuperMulti com Camada Dupla; USB 2.0 CD/DVD R/RW Externo HP opcional; Baía Óptica Fixa para processador de baixa
voltagem apenas configurações: a unidade óptica pode ser substituída por um disco rígido secundário opcional

Ecrã

Ecrã LED retroiluminado WXGA anti-brilho de 30,7 cm (12,1 polegadas) na diagonal (1280 x 800); Sensor de luz ambiente; Filtro de Privacidade HP
opcional

Gráficos

Gráficos Intel® HD; Suporta Microsoft DirectX 10,1 (Modelo Shader 4,1)

Áudio/Visual

Áudio de alta definição, array de microfone duplo integrado, altifalantes Integrados, controlos de volume sensíveis ao tacto para aumentar e diminuir o
volume, e conjunto de corte de entrada auscultadores/microfone

Suportados
Windows Vista® Business Genuíno 64
Windows Vista® Enterprise Genuíno 32
Windows Vista® Enterprise Genuíne 64
Windows® 7 Enterprise Genuíno 32
Windows® 7 Enterprise Genuíno 64
Windows® 7 Ultimate Genuíno 32
Windows® 7 Ultimate Genuíno 64
SuSE Linux Enterprise 10

Suporte para Comunicações Sem Fios Intel Centrino® Advanced-N 6200 (2x2) 802.11a/b/g/n; Adaptador WiFi Broadcom 43224AGN 802.11a/b/g/n; Adaptador WiFi Broadcom 4312AG

802.11b/g; Módulo integrado HP com tecnologia sem fios Bluetooth® 2.1; Banda Larga Móvel HP (desenvolvido por Gobi™) com GPS; Em países em que
802,11n não é permitida, esta capacidade não está activada (apenas 802,11a/b/g)

Comunicações

Rede Intel Gigabit Ethernet (10/100/1000 NIC) Integrada

Slots de expansão

1 cartão Express/34; 1 leitor de cartões Smart; 1 placa Secure digital/MultiMedia

Portas e Ligações

3 USB 2.0; 1 1394a; 1 alimentação CA; 1 entrada combo estéreo auscultador/micro; 1 porta de visualização; 1 conector de ancoragem; 1 RJ-11; 1 RJ-45;
1 entrada VGA; Incluindo uma porta USB 2.0 alimentada; Quatro portas USB 2.0 disponíveis em configurações com disco rígido de 2.5 polegadas

Dispositivo de Entrada

Teclado resistente a derrames com drenagem; HP DuraKeys; HP Night Light brilha directamente sobre o teclado para condições de luminosidade reduzida;
Touchpad com zona de deslocamento, dois botões de selecção; Apontador, mais dois botões de selecção; Câmara Web de 2MP opcional com software
leitor de Business Card

Software

HP SkyRoom (versão teste); HP Recovery Manager (disponível apenas com Windows 7 ou Vista); HP Support Assistant (disponível apenas com Windows 7
ou Vista); Software de Botões HP QuickLaunch; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; HP Power Assistant; HP Connection Manager 3.1; Assistente Ligação Sem
Fios HP; HP DayStarter; Microsoft Office Professional 2007 Versão conversível de 60 dias; McAfee Total Protection versão teste 60 dias; SE PDF completo;
Roxio Creator Business 10 (apenas alguns modelos); InterVideo WinDVD (apenas alguns modelos); Driver de Synaptics Touchpad; Software de Câmara Web
da HP; WinZip 12 (versão teste)

Segurança

HP ProtectTools Security Manager; Leitor de cartões inteligentes integrado; Enhanced Pre-Boot Security; HP SpareKey; Início de sessão com um passo;
Password de Configuração; Palavra-passe DriveLock; Chip de Segurança TPM 1.2 incorporado; TPM Enhanced DriveLock; HP Disk Sanitizer; Ranhura do
bloqueio Kensington; Suporte para LoJack Computrace Pro para HP ProtectTools; Sensor de Impressões Digitais HP opconal; Filtro de Privacidade HP
opcional; LoJack Computrace Pro Premium opcional para HP ProtectTools c/detecção GPS

Dimensões

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

Peso

A partir de 1,5 kg; Peso varia de acordo com a configuração e componentes

Alimentação

Bateria principal HP de Iões de lítio com 9 células (93 watt-hora); Bateria principal HP de Iões de lítio com 6 células (62 watt-hora); Bateria principal HP de
Iões de lítio com 3 células (31 watt-hora); Bateria principal HP de Iões de lítio de longa duração com 6 células (55 watt-hora); Bateria principal HP de Iões
de lítio de longa duração com 3 células (28 watt-hora); Adaptador externo inteligente de CA de 65 W; Cabo de alimentação (1,8 metros, com adaptador
CA 3,66 metros); HP Fast Charge

Autonomia da bateria

Informações TBC

Soluções de Expansão

Estação de Ancoragem HP 2540, Estação de Ancoragem USB 2.0 HP, Duplicador de Porta USB 2.0 HP Essential, Suporte de Dobradiça Dupla Notebook HP,
Suporte para Monitor HP e Notebook, Suporte de Ecrã Ajustável HP, Suporte de Ecrã Duplo Ajustável HP

Garantia

1 ano com recolha, recolha e devolução em alguns países (estão disponíveis melhoramentos, vendidos separadamente), 1 ano de garantia para a bateria
primária

1 Algumas características desta tecnologia, tais como as Tecnologias Intel Active Management (de gestão activa) e Intel Virtualization (de virtualização), necessitam de software de terceiros para funcionar. A disponibilidade de futuras "aplicações virtuais" para
tecnologia Intel vPro depende dos fornecedores de software de terceiros. Compatibilidades futuras com "aplicações virtuais" e o sistema operativo Microsoft Windows Vista e Windows 7 estão ainda a ser determinadas

2 O teste não foi destinado a demonstrar a aptidão para necessidades dos contratos com departamentos de defesa ou uso militar. Os resultados dos testes não são uma garantia de desempenho futuro sobre estas condições
3 Num teste independente conduzido pelos Trace Laboratories, o HP DuraKeys não mostrou desgaste depois de 250.000 ciclos. Alguns portáteis concorrentes mostraram desgaste significativo logo após 5000 ciclos
4 HP QuickLook 3 está acessível quando o portátil está desligado no Windows XP, Windows Vista ou 7 sistemas com base no Windows

não suporta hibernação. Os tempos podem variar dependendo da configuração do sistema. Para activar a função após ser retirada a bateria, reiniciar o notebook antes de o utilizar

5 HP QuickWeb está acessível quando o portátil está desligado no Windows XP, Windows Vista ou 7 sistemas com base no Windows

não suporta hibernação. É necessário acesso à Internet. Os tempos podem variar dependendo da configuração do sistema. Para activar a função após ser retirada a bateria, reiniciar o notebook antes de o utilizar

6 Os cálculos de energia e de custos são estimativas. Os resultados basear-se-ão em variáveis, que incluem informações fornecidas pelo utilizador, como os diferentes estados de energia do computador (ligado, em espera, em hibernação, desligado),

computador com energia da bateria ou adaptador CA, configuração de hardware, taxas de electricidade variáveis e fornecimento de utilitários. A HP adverte os clientes a lerem as informações comunicadas pelo HP Power Assistant só para referência e
confirmarem a sua utilidade no seu ambiente de trabalho. Os cálculos ambientais basearam-se nos dados U.S. EPA eGrid 2007 que podem ser encontrados em www.epa.gov/egrid/. Os resultados regionais podem variar.

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas
nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nada neste documento pode ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por quaisquer
omissões ou erros técnicos ou editoriais contidos neste documento.
Este sistema pode necessitar da actualização e/ou da aquisição em separado de hardware e/ou de um controlador DVD para instalar o software Windows 7 e tirar todo o partido da funcionalidade do Windows 7.
Ver http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ para mais informações.
Bluetooth é uma marca comercial do respectivo proprietário e é utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença. Microsoft, Windows e Windows Vista são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft.
Intel, Core e Celeron são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Intel Corporation ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos e noutros países.
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HP EliteBook 2540p Notebook PC
Windows®. Uma vida sem Limites. A HP recomenda o
Windows 7.
Acessórios e Serviços

Companheiro de
viagem notebook HP

Concebido para ser utilizado em pequenos ambientes e na presença de
poucas pessoas, o Notebook HP Projection Companion é ideal para
utilizadores com elevada mobilidade.

Número do produto: AX325AA

Estojo Slip HP Elite
12.1

A Bolsa Slip HP Elite fornece uma protecção elegante e com estilo ao seu
notebook enquanto passeia entre reuniões. Feita de pele trabalhada
duradoura, a Bolsa Slip HP Elite está disponível nos tamanhos de 10,1 pol.
(25,4 cm) - (AX681AA), 12,1 pol. (30,7 cm) - (AY520AA) e 13,3 pol. (33,7
cm) - (AX682AA) para guardar diversos tamanhos de notebooks.
Número do produto: AY520AA

Filtro de Privacidade de
ecrã HP 12,1 pol.

Acabaram-se as preocupações com os olhares indiscretos. Está solução
única da HP, construída à medida, assegura que os dados empresariais
confidenciais, a informação pessoal e os registos financeiros apenas são
visíveis para a pessoa que está sentada directamente em frente do ecrã do
Notebook.
Número do produto: AJ356AA

Adaptador inteligente
CA de viagem HP
65W

Adaptadores de energia CA da HP para o seu notebook carregam em
simultâneo a bateria interna. Estes adaptadores permitem-lhe carregar o seu
notebook quando estiver fora do escritório ou na estrada.

Número do produto: AU155AA

Estação de Ancoragem
HP 2540p

Uma estação de ancoragem única para um Notebook único. Este sistema
de ancoragem conveniente e fácil de utilizar, proporciona replicação de
portas e gestão simplificada de cabos, numa concepção que ocupa pouco
espaço.

Número do produto: VU895AA

3 anos de Suporte HW
no local no dia útil
seguinte

A HP proporciona a substituição, no local, da sua unidade de hardware
avariada, no dia útil seguinte, se não for possível solucionar o problema
remotamente. Oferece serviço de reparação de hardware, no local, de fácil
aquisição e utilização para o seu produto HP.

Número do produto: U4415E

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/hpoptions

