HP EliteBook 8740w Mobile Workstation
Potência para melhor desempenho

A mais versátil Mobile Workstation da Hp com gráficos e
desempenho avançados e com um ecrã HD de 43,2 cm (17,0
polegadas) diagonal

A HP recomenda o Windows® 7.
Possibilidade de bilhões de cores
Escolha o ecrã de 43,2 cm (17,0 polegadas) de
retroiluminação LED WUXGA anti-reflexo com a
tecnologia exclusiva HP DreamColor. Produza sempre
uma cor correcta e consistente para resultados precisos.
Melhore o desempenho e consiga mais
Aumente o seu desempenho de ecrã com os mais
avançados gráficos com qualidade de estação de
trabalho da ATI e NVIDIA com 1 GB de memória de
vídeo. O abrangente programa de certificação ISV da
HP assegura o desempenho fiável das mais exigentes
aplicações específicas para estações de trabalho.
Desfrute de novos níveis de desempenho com a nova
família de processadores Intel® Core™ 2010 i5 e i7.
As configurações quad-core suportam até 16 GB de
capacidade de memória.
Fiabilidade nas nossas medidas de qualidade lendárias
A partir dos 3,57 kg, esta Mobile Workstation combina
design topo de gama com uma construção empresarial
robusta. Com um acabamento metálico, o HP EliteBook
8740w foi concebido para cumprir as exigentes normas
militares (MIL-STD 810G) no que diz respeito a
vibrações, poeiras, humidade, altitude e temperaturas
elevadas.

Concebido para simplificar. A Banda Larga Móvel
Integrada HP permite-lhe aceder de forma cómoda à
Internet e e-mail em mais locais do que nunca. A Banda
Larga Móvel Integrada opcional da HP também inclui
um receptor de Sistema de Posicionamento Global
(GPS) que suporta aplicações compatíveis com NMEA,
frequentemente utilizadas para o controlo de activos,
mapeamento ou navegação. O HP QuickLook 3 fornece
um rápido acesso ao e-mail, calendário, contactos e
tarefas com o toque de um botão sem um tempo de
arranque prolongado. O HP QuickWeb garante acesso
à web em segundos… mesmo com o notebook
desligado. Construído para preservar. O HP Power
Assistant mede e regista o consumo de energia da
plataforma e disponibiliza relatórios abrangentes
(tempo, watts, custo energético e pegada de carbono).

HP EliteBook 8740w Mobile Workstation
A HP recomenda o Windows® 7.
ESPECIFICAÇÕES
Sistema operativo

Pré-instalado
Windows® 7 Professional genuíno 32
Windows® 7 Professional genuíno 64
Windows® 7 Home Premium genuíno 64
Windows Vista® Business genuíno 32
Windows Vista® Home Basic Genuíno 32
FreeDOS

Processador

Processador Intel® Core™ i7-940XM (2,13 GHz, 8 MB de L3 cache); Processador Intel® Core™ i7-920XM (2,00 GHz, 8 MB de L3 cache); Processador Intel® Core™
i7-840QM (1,86 GHz, 8 MB de L3 cache); Processador Intel® Core™ i7-820QM (1,73 GHz, 8 MB de L3 cache); Processador Intel® Core™ i7-740QM (1,73 GHz, 6 MB
de L3 cache); Processador Intel® Core™ i7-720QM (1,60 GHz, 6 MB de L3 cache); Processador Intel® Core™ i7-640M (2,80 GHz, 4 MB de L3 cache); Processador
Intel® Core™ i7-620M (2,66 GHz, 4 MB de L3 cache); Processador Intel® Core™ i5-540M (2,53 GHz, 3 MB de L3 cache); Processador Intel® Core™ i5-520M (2,40
GHz, 3 MB de L3 cache)

Chipset

Portátil Intel® QM57 Express

Memória

SDRAM DDR3, 1333 MHz, 2048/4096/8192 MB; 2 ou 4 SODIMM; Expansível até 16 GB

Armazenamento Interno

Disco rígido SATA II de 250, 320 ou 500 GB (7200 rpm), disco SATA Solid State de 256 GB, Self Encrypting Drive de 320 GB (7200 rpm), HP 3D DriveGuard

Baía para actualização:

DVD-ROM; DVD+/-RW SuperMulti DL; Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL; Blu-ray R/RE DVD+/-RW SuperMulti DL; Com Compartimento para Actualização com
suporte Duplo de Disco Rígido, a unidade óptica pode ser substituída por um disco rígido opcional de 500 GB 7200 rpm

Ecrã

WXGA com retroiluminação LED de 43,2 cm (17 pol.) na diagonal + anti-reflexo (1440 x 900) ou WSXGA com retroiluminação LED de 43,2 cm (17 pol.) na diagonal +
anti-reflexo com ângulo de visualização alargado (1680 x 1050) ou WUXGA com retroiluminação LED de 43,2 cm (17 pol.) na diagonal com anti-reflexo com ângulo de
visualização alargado (1920 x 1200) ou WUXGA DreamColor com retroiluminação LED 43,2 cm (17 pol.) na diagonal com anti-reflexo com ângulo de visualização
alargado (1920 x 1200), sensor de luz ambiente; interruptor de tampa integrado, filtro de privacidade HP opcional

Gráficos

Placa gráfica ATI FirePro M7820 com 1 GB de memória de vídeo GDDR5 dedicada; Placa gráfica NVIDIA Quadro FX 3800M com 1 GB de memória de vídeo GDDR3
dedicada; Placa gráfica NVIDIA Quadro FX 2800M com 1 GB de memória de vídeo GDDR3 dedicada; Placa gráfica NVIDIA Quadro 5000M com 2 GB de memória
de vídeo GDDR5 dedicada

Áudio/Visual

Áudio HD (HP Premier Sound); Altifalantes estéreo integrados; Array de microfone duplo integrado; Controlos sensíveis ao toque para aumento e redução do volume e
silêncio; Saída de linha/auscultadores estéreo; Entrada de linha/microfone estéreo

Suporte para Comunicações Sem Fios

Intel Centrino® Ultimate-N 6300 (3x3) 802.11a/b/g/n; Intel Centrino® Advanced-N 6200 (2x2) 802.11a/b/g/n; Módulo integrado HP com tecnologia sem fios
Bluetooth® 2.1; Banda Larga Móvel HP (desenvolvido por Gobi) com GPS

Comunicações

Ligação Intel Gigabit Network (10/100/1000 NIC); Modem de 56 k v.92

Slots de expansão

1 cartão Express/54; 1 leitor de cartões Smart; 1 Leitor Cartões média

Portas e Ligações

2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 1394a; 1 alimentação CA; 1 porta de visualização; 1 conector de ancoragem; 1 eSATA; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 conector de bateria secundário; 1
saída p/auscultadores estéreo; 1 entrada p/ microfone estéreo; 1 VGA-in

Dispositivo de Entrada

Teclado impermeável com teclado numérico e com drenagem; Dois dispositivos apontadores melhorados (touchpad e pointstick) com zona de deslocamento; Câmara
digital de 2MP opcional com software leitor de cartões de visita

Software

HP Recovery Manager (disponível apenas com Windows 7 ou Vista); HP Support Assistant (disponível apenas com Windows 7 ou Vista); HP ProtectTools Security
Manager; Software HP QuickLaunch Buttons; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; HP Power Assistant; HP Connection Manager; HP Wireless Assistant; Microsoft Office 2010
pré-carregado (é necessária a aquisição de uma Chave do produto para activar um pacote completo do Office 2010)

Segurança

Soluções de protecção McAfee, gestor de protecção HP ProtectTools, sensor impressões digitais HP, leitor de cartões inteligente integrado, segurança avançada em
pré-arranque, HP SpareKey, início de sessão num passo, configuração de palavra-passe, bloqueio do disco c/palavra-passe, chip de protecção integrado TPM 1.2,
bloqueio do disco avançado TPM, ferramenta de limpeza do disco HP Disk Sanitizer, ranhura bloqueio Kensington, suporte p/Computrace LoJack Pro p/o HP ProtectTools,
filtro de privacidade HP opcional, suporte opcional Computrace LoJack Pro Premium p/ HP ProtectTools c/detecção GPS

Dimensões

39,75 x 28,55 x 3,65 cm

Peso

A partir de 3,57 kg

Conformidade com standards de
eficiência energética
Alimentação

ENERGY STAR® (modelos seleccionados)

Autonomia da bateria

até 3h30 min (Bateria Principal)

Soluções de Expansão

Estação anc. HP WKS, Estação anc. HP WKS avan., Base monitor HP e Notebook, Base ajustável monitor HP

Garantia

3 anos com entrega (recolha e devolução em alguns países (estão disponíveis actualizações, vendidas separadamente)) garantia de 1 ano para a bateria principal,
garantia limitada de 3 anos para a Bateria de Longa Duração HP (apenas disponível no formato de garantia de 3 anos).

Suportados
Windows Vista® Enterprise genuíno 32
Windows Vista® Enterprise genuíno 64
Windows Vista® Business genuíno 64

Bateria de Iões de lítio com 8 células (73 WHr), Bateria de Iões de lítio de longa duração com 8 células (68 WHr), Bateria de bateria de ampliação de autonomia
opcional com 8 células (52 WHr), Bateria de ultra capacidade opcional com 12 células (95 WHr); Transformador de CA Smart 150W; Transformador de CA Smart
120W; Transformador de CA Smart 90W; HP Fast Charge

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas 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. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP
não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento.
Os sistemas podem necessitar de actualização e/ou hardware de aquisição em separado para tirar todo o partido da funcionalidade do Windows 7. Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as
edições do Windows 7. Consulte 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 8740w Mobile Workstation
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. Compatível com PCs Notebook HP
Business e Consumer e outros notebooks com ligação VGA, este acessório ultra-portátil é suficientemente
poderoso e resistente para ser o seu projector principal ou o backup na estrada. A tecnologia DLP dá às
suas apresentações imagens nítidas, texto preciso e cores vibrantes. Com um peso inferior a uma libra (0,9
lb/0,42 kg) e com apenas 3,6 x 1,6 x 4,4 pol. (9,3 x 4,0 x 11,1 cm), este fantástico projector compacto
cabe perfeitamente na sua mala de transporte do notebook.
Número do produto: AX325AA

Rato ExpressCard HP
Bluetooth

Dispositivo de entrada baseado em Bluetooth que é carregado e guardado na slot Express Card do
notebook. O seu design inovador associa-se à utilização confortável e combina o rato convencional e a
funcionalidade de apresentador com um apontador laser integrado.

Número do produto: GK872AA

Bateria Ultra Capacidade
HP, 12 Células

Aumente a capacidade da bateria do seu Notebook HP Business com mais 10 horas com a Bateria de 12
células de ultra-capacidade HP.

Número do produto: AT486AA

Mala de Transporte com
Rodas HP Deluxe

A mala de transporte com rodas HP Deluxe é a solução ideal para os que viajam frequentemente em
negócios e gostam da comodidade de uma mala com rodas em vez de transportarem o notebook e
documentação em grandes distâncias em aeroportos movimentados.

Número do produto: GD405AA

Estação de Ancoragem
Avançada HP 230 W

Solução de substituição robusta do desktop para o seu escritório móvel com funções avançadas para futura
expansão.

Número do produto: NZ223AA

3 anos, dia útil seguinte, no
local para viajantes com
protecção contra danos
acidentais

Usufrua de total tranquilidade no caso de danos incidentais inesperados no seu Notebook e obtenha suporte
no local quando necessitar na maior parte do mundo, durante 3 anos.

Número do produto: UQ831E

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/hpoptions
Mantenha o seu PC a funcionar no seu melhor com o HP Support Assistant www.hp.com/eu/supportassistant

