Prenosni računalnik HP EliteBook 2540p
Zmanjšajte obremenitev

Najmanjši in najlažji prenosnik HP EliteBook s 30,7 cm
(12,1-palčnim) zaslonom z osvetlitvijo LED in fleksibilnimi
možnostmi delovanja

Windows®. Življenje brez omejitev. HP priporoča Windows 7.
Fleksibilne možnosti delovanja
Konfigurirajte prenosnik HP EliteBook 2540p v
skladu s svojimi potrebami. Izberite polno zmogljiv
procesor s standardno napetostjo in trdi disk HDD
z 7200 obr/min HDD za najboljše delovanje.
Namesto tega lahko z izbiro nizkonapetostnega
procesorja in trdega diska HDD s 5400 obr/min
preprosto uporabljate dodatni optični pogon ali
sekundarni trdi disk. Obe konfiguraciji omogočata
uporabo tehnologije Intel vPro™ 1 za oddaljeno
spremljanje, diagnosticiranje in odpravljanje težav
z osebnim računalnikom prek omrežja, tudi kadar
OS ne deluje ali je izklopljen. Prenosnik HP
EliteBook 2540p omogoča tudi več možnosti
napajanja akumulatorja.
Izboljšajte pogled
Uporabite manjši priključek DisplayPort, prek
katerega se preprosto povežete z zunanjimi
zasloni in omogočite ostrejšo sliko
Industrijsko oblikovanje
Prenosnik HP EliteBook 2540p, ki tehta le 1,5 kg,
ima okvir zaslona iz brušenega aluminija v barve
platine. Robustna oblika in ohišje HP DuraCase
varujeta prenosni računalnik pred obrabo.
Ustvarjen v skladu s strogimi vojaškimi standardi
(MIL-STD 810G) 2 za vibracije, prah, vlago,
nadmorsko višino in visoke temperature.
Tipkovnica je odporna na tekočine ter ščiti
občutljive elektronske dele pred manjšim
polivanjem, medtem ko HP DuraKeys 3 ščiti tipke.

Z inovacijami HP Professional se lahko
osredotočite na poslovanje
HP QuickLook 3 zagotavlja zmožnost branja in
pisanja informacij elektronske pošte, koledarja,
opravil in stikov v nekaj sekundah po dotiku
gumba brez zagona računalnika. 4 Funkcija HP
QuickWeb 5 pa zagotavlja dostop do spleta v
nekaj sekundah – tudi kadar je prenosnik
izklopljen. Izdelan za varčevanje. Z orodjem HP
Power Assistant 6, ki je preprosto za uporabo,
lahko privarčujete energijo, podaljšate čas
delovanja akumulatorja, natančno nadzirate
posredovane zahteve za napajanje in poročate o
delovni porabi energije. Ker smo zavezani
varovanju okolja, je prenosnik HP EliteBook
2540p izdelan iz najmanj 12 % reciklirane
plastike.

Prenosni računalnik HP EliteBook 2540p
Windows®. Življenje brez omejitev. HP priporoča Windows 7.
TEHNIČNI PODATKI
Operacijski sistem

Vnaprej nameščeno
Pristni Windows® 7 Professional 32
Pristni Windows® 7 Professional 64
Pristni Windows® 7 Home Premium 32
Pristni Windows® 7 Home Premium 64
Pristni Windows® 7 Home Basic 32
Pristni Windows Vista® Business 32
Pristni Windows Vista® Home Basic 32
FreeDOS

Procesor

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

Nabor vezij

Mobile Intel® QM57 Express

Pomnilnik

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; Za nadgradnjo do 8 GB

Notranji pomnilnik

Trdi disk SATA II Hard Drive 250, 320 ali 500 GB (7200 obr/min), trdi disk SATA II Hard Drive 160, 250 ali 320 GB (5400 obr/min), Solid State Drive 80 ali 160 GB,
HP 3D DriveGuard

Ležišče za nadgradnjo

DVD-ROM; Dvoplastni pogon DVD+/-RW SuperMulti; Izbirni HP-jev zunanji pogon USB 2.0 CD/DVD R/RW; Fiksno optično ležišče samo za konfiguracije z
nizkonapetostnim procesorjem: optični pogon je mogoče zamenjati s sekundarnim trdim diskom po izbiri

Prikaz

30,7 cm (12,1-palčni) zaslon z osvetlitvijo LED WXGA proti bleščanju (1280 x 800); Senzor svetlobe; Izbirni HP Privacy Filter

Grafika

Grafična kartica Intel® HD; Omogočena tehnologija Microsoft DirectX 10.1 (Shader Model 4.1)

Avdio/vizualno

Visoko ločljiv zvok (HD), vgrajen dvojni mikrofon, vgrajeni zvočniki, gumbi, občutljivi na dotik, za nastavljanje glasnosti in izklop zvoka, kombinirani priključek za
slušalke/mikrofon

Podpora za brezžična omrežja

Širokopasovna povezava HP Mobile Broadband (uporablja tehnologijo Gobi) z GPS; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g;
HP-jev vdelani modul z brezžično tehnologijo Bluetooth 2.1+EDR; V državah, kjer tehnologija 802.11n ni dovoljena, ta zmogljivost ni omogočena (samo 802.11a/b/g)

Komunikacije

Vgrajena omrežna povezava Intel Gigabit Ethernet (10/100/1000 NIC)

Razširitvene reže

1 kartica Express Card/34; 1 bralnik pametnih kartic; 1 kartica secure digital/MultiMedia

Vrata in priključki

3 vrat USB 2.0; 1 1394a; 1 vhod za napajanje; 1 kombinirani priključek za stereo slušalke/mikrofon; 1 vrata DisplayPort; 1 priključek za združitveno postajo; 1 RJ-11; 1
RJ-45; 1 VGA-in;; Vključno z enimi napajanimi vrati USB 2.0; Pri konfiguracijah z 2,5-palčnim trdim diskom na voljo četrta vrata USB 2.0

Vhodna naprava

Tipkovnica, odporna na tekočine z odvodnimi cevmi; HP DuraKeys; Nočna lučka HP Night Light v okoljih z malo svetlobe neposredno osvetljuje tipkovnico; Sledilna
ploščica z dvema gumboma in drsnim področjem; Kazalna palica, dva dodatna gumba; Spletna kamera z 2 mio slikovnih pik (nekateri modeli)

Programska oprema

HP Recovery Manager (na voljo samo z operacijskim sistemom Windows 7 ali Vista); HP Support Assistant (na voljo samo z operacijskim sistemom Windows 7 ali Vista);
Programska oprema HP QuickLaunch Buttons; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; HP Power Assistant; Upravitelj HP Connection Manager 3.1; HP Wireless Assistant; HP
DayStarter; 60-dnevna preizkusna različica z možnostjo pretvorbe za Microsoft Office Professional 2007; 60-dnevno preizkusno obdobje protivirusne programske opreme
McAfee Total Protection; PDF Complete SE; Roxio Creator Business 10 (izbrani modeli); InterVideo WinDVD® (izbrani modeli); Synaptics Touchpad Driver; Programska
oprema HP Webcam; WinZip 12 (preskusna različica)

Varnost

Upravitelj varnostnih nastavitev HP ProtectTools Security Manager; Vdelani bralnik pametnih kartic; Izboljšana varnost Pre-Boot Security; Funkcija HP SpareKey; Prijava
One-Step Logon; Geslo za nastavitev; Geslo DriveLock Password; Vdelani varnostni čip 1.2 TPM; Funkcija TPM Enhanced DriveLock; Orodje HP Disk Sanitizer; Reža za
ključavnico Kensington; Podpora za Computrace LoJack Pro za HP ProtectTools; Izbirni HP-jev bralnik prstnih odtisov; Izbirni HP Privacy Filter; Izbirni Computrace LoJack Pro
Premium za HP ProtectTools s sledenjem GPS

Mere

28,22 × 21,34 × 2,80 (spredaj) cm

Teža

Že od 1,5 kg

Napajanje

Primarni 9-celični litij-ionski akumulator HP (93 Wh); Primarni 6-celični litij-ionski akumulator HP (62 Wh); Primarni 3-celični litij-ionski akumulator HP (31 Wh); Primarni
6-celični litij-ionski akumulator HP (55 Wh) z daljšo življenjsko dobo; Primarni 3-celični litij-ionski akumulator HP (28 Wh) z daljšo življenjsko dobo;; Zunanji pametni
napajalnik AC – 65 W Kabel za napajanje (1,8 m, z napajalnikom AC 3,66 m); HP Fast Charge

Življenjska doba akumulatorja

9-celični (93 Wh) (standardno): do 11 ur in 30 minut; (nizka napetost): do 12 ur in 30 minut; 6-celični (62 Wh) (standardno): do 7 ur in 30 minut; (nizka napetost): do 8
ur; 3-celični (31 Wh) (standardno): do 3 ure in 45 minut; (nizka napetost): do 4 ure; 6-celični (55 Wh) akumulator Long Life (standardno): do 7 ur; (nizka napetost): do 7
ur in 30 minut; 3-celični (28 Wh) akumulator Long Life (standardno): do 3 ure in 15 minut; (nizka napetost): do 3 ure in 30 minut

Možnosti razširitve

Združitvena postaja HP 2540, združitvena postaja HP USB 2.0, podvojevalnik vrat HP Essential USB 2.0, stojalo za prenosnik HP Dual Hinge, stojalo HP za zaslon in
prenosnik, prilagodljivo stojalo HP Basic, prilagodljivo stojalo HP za zaslon, prilagodljivo stojalo HP za dvojni zaslon

Garancija

Tri leta za dostavo (v nekaterih državah tudi za prevzem in vračilo izdelka (nadgradnje so na voljo z doplačilom), enoletna garancija za primarni akumulator ali triletna
garancija za akumulator HP Long Life

Podprto
Pristni Windows Vista® 7 Business 64
pristni Windows Vista® Enterprise 32
pristni Windows Vista® Entreprise 64
pristni Windows® 7 Enterprise 32
pristni Windows® 7 Enterprise 64
pristni Windows® 7 Ultimate 32
pristni Windows® 7 Ultimate 64
SuSE Linux Enterprise 10

1 Nekatere funkcionalnosti te tehnologije, kot sta tehnologiji Intel Active Management Technology in Intel Virtualization Technology, za svoje delovanje potrebujejo programsko opremo drugih proizvajalcev. Razpoložljivost prihodnjih aplikacij »virtualnih naprav«
za tehnologijo Intel vPro je odvisna od drugih ponudnikov programske opreme. Združljivost s prihodnjimi »virtualnimi napravami« ter operacijskim sistemom Microsoft Windows Vista in Windows 7 je treba še določiti

2 Preizkušanje ni bilo namenjeno za dokazovanje primernosti za zahteve pogodb Ministrstva za obrambo ali za vojaško uporabo. Rezultati preizkusa niso zagotovilo za delovanje v takšnih pogojih

3 Podjetje Trace Laboratories je izvedlo neodvisno testiranje, v katerem so bile tipke HP DuraKeys neobrabljene po 250.000 krogih. Pri nekaterih konkurenčnih prenosnikih se obrabljenost pokaže že po 5.000 krogih
4 Program HP QuickLook 3 je na voljo, ko je prenosni računalnik izključen v OS Windows XP, Windows Vista ali Windows 7

v stanju mirovanja funkcija ni na voljo. Čas se lahko razlikuje glede na konfiguracijo sistema. Če želite to funkcijo omogočiti po odstranitvi akumulatorja, prenosni računalnik pred vnovično uporabo znova zaženite

5 Program HP QuickWeb je na voljo, ko je prenosni računalnik izključen v OS Windows XP, Windows Vista ali Windows 7

v stanju mirovanja funkcija ni na voljo. Potrebna je internetna povezava. Čas se lahko razlikuje glede na konfiguracijo sistema. Če želite to funkcijo omogočiti po odstranitvi akumulatorja, prenosni računalnik pred vnovično uporabo znova zaženite

6 Izračuni porabe energije in stroškov so okvirni. Rezultati so odvisni od spremenljivk, kot so vnos informacij uporabnika, čas, ko je računalnik v različnih stanjih (vklop, stanje pripravljenosti, stanje mirovanja, izklop), čas, ko se računalnik napaja iz akumulatorja
oziroma je priključen na zunanje napajanje, konfiguracija strojne opreme, spremenljivost tarife za električno energijo in izvajalci javne službe. HP strankam priporoča, da informacije, ki jih posreduje orodje HP Power Assistant, uporabljajo zgolj za informativne
namene in potrditev vpliva na okolje. Obremenitev okolja je izračunana na podlagi podatkov EPA eGrid 2007 v ZDA na naslovu www.epa.gov/egrid/. Rezultati za posamezne regije se razlikujejo.

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/notebooks
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Prenosni računalnik HP EliteBook 2540p
Windows®. Življenje brez omejitev. HP priporoča Windows 7.
Pripomočki in storitve

HP Projection Companion
za prenosnike

Projektor HP Notebook Projection Companion, namenjen uporabi v manjših prostorih, je
idealen za zelo mobilne uporabnike. Ta prenosni pripomoček, združljiv s prenosnimi
računalniki HP Business in Consumer ter drugimi prenosniki s povezavo VGA, je zmogljiv in
dovolj vzdržljiv, da lahko predstavlja vaš glavni projektor ali nadomestni projektor, ko ste na
poti. Tehnologija DLP vašim predstavitvam daje ostre slike, jasno besedilo in žive barve. Ta
neverjetno kompaktni projektor, ki tehta manj kot pol kilograma (0,42 kg/0,9 lb) in meri le 9,3
x 4,0 x 11,1 cm (3,6 x 1,6 x 4,4 palca), lahko brez težav spravite v torbo za prenosnik.
Številka izdelka: AX325AA

Torba HP Elite 12,1

Torba HP Elite Slip omogoča gladko in modno zaščito za vaš prenosnik, ko hitite med sestanki.
Izdelana iz trpežnega umetnega usnja.

Številka izdelka: AY520AA

Filter HP Privacy za
12,1-palčni zaslon

Naj vas radovedneži več ne skrbijo. Ta edinstvena HP-jeva rešitev, ki je narejena po vaši meri,
zagotavlja, da zaupne poslovne podatke, osebne podatke in finančne zapiske vidijo samo
osebe, ki sedijo pred prenosnikom.

Številka izdelka: AJ356AA

Pametni potovalni
napajalnik HP AC 65 W

HP-jevi napajalniki za izmenični tok hkrati napajajo prenosnik in polnijo notranji akumulator. Ti
napajalniki vam omogočajo polnjenje prenosnika, ko niste v pisarni ali ko ste na poti. Potovalni
napajalnik HP 65 W Slim je popolna izbira za mednarodne potnike ali »cestne bojevnike«, ki
so vedno na poti. Napajalnik je 40 % tanjši kot standardni napajalnik 65 W, poleg tega pa
vsebuje priročna vrata USB za polnjenje drugih pripomočkov med delom. Štiri mednarodne
vtičnice za napajalnik poskrbijo za to, da potovalni napajalnik Slim deluje, kamor koli greste,
vse pa lahko hranite v modni zaščitni torbi.
Številka izdelka: AU155AA

Priklopna postaja HP
2540

Edinstvena združitvena postaja za edinstven prenosni računalnik. Priročen združitveni sistem, ki
je preprost za uporabo, ponuja replikacijo vrat in enostavno urejanje kablov za varčevanje s
prostorom.

Številka izdelka: VU895AA

3-letna podpora za
strojno opremo naslednji
delavnik na mestu

HP ponuja zamenjavo nedelujočega dela strojne opreme pri stranki naslednji delovni dan, če
težave ni mogoče rešiti na daljavo. Ponuja enostaven nakup in popravilo strojne opreme pri
stranki za vaš izdelek HP.

Številka izdelka: U4415E

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/hpoptions

