Mobilná pracovná stanica HP EliteBook
8740w
Sila výkonu

Najvýkonnejšia mobilná pracovná stanica HP s vylepšenou
grafikou a výkonom s monitorom s uhlopriečkou 43,2 cm
(17,0")

Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.
Možnosti miliardy farieb
Vyberte si WUXGA anti-glare displej s uhlopriečkou
43,2 cm (17,0") a LED podsvietením s exkluzívnou
technológiou zobrazenia HP DreamColor. Produkujte
presné a stále farby pre vždy dokonalé výsledky.
Zvýšte výkon, aby ste stihli viac
Zlepšite zobrazovací výkon s najlepšou grafikou určenou
pre pracovné stanice od ATI a NVIDIA s video pamäťou
1GB. Rozsiahly program certifikácie ISV od HP zaisťuje
spoľahlivý výkon pre tie najnáročnejšie aplikácie
špeciálne pre pracovné stanice. Vychutnajte si novú
úroveň výkonu s novou rodinou procesorov roku 2010
Intel® Core™ i5 a i7. Štvorjadrové konfigurácie dokážu
adresovať pamäť až do kapacity 16 GB.
Spoľahlivosť od našej legendárnej kvality
Táto mobilná pracovná stanica s hmotnosťou už od
3,57 kg kombinuje špičkový dizajn s odolnou
konštrukciou. HP EliteBook 8740w s bronzovým
povrchom je navrhnutý tak, aby spĺňal náročné armádne
štandardy (MIL-STD 810G) pre vibrácie, prach, vlhkosť,
nadmorskú výšku a vysoké teploty.
Vytvorený na zjednodušenie. Integrované HP mobilné
širokopásmové pripojenie umožňuje praktický prístup k
internetu a e-mailu z viac miest ako kedykoľvek predtým.
Voliteľné integrované širokopásmové pripojenie HP tiež
zahŕňa prijímač Global Positioning System (GPS), ktorý
podporuje NMEA-kompatibilné aplikácie, ktoré sa často
používajú na sledovanie majetku, mapovanie alebo
navigáciu. HP QuickLook 3 poskytuje rýchly prístup k
emailom, kalendáru, kontaktom a úlohám iba stlačením
tlačidla bez časovo náročného spúšťania. HP
QuickWeb zabezpečuje prístup na web iba za niekoľko
sekúnd... a to aj v prípade, že je váš prenosný počítač
vypnutý. Vytvorený pre šetrenie. HP Power Assistant zistí
a ukladá informácie o používaní energie a poskytuje
komplexnú správu (čas, watty, cenu energie a carbon
footprint).

Mobilná pracovná stanica HP EliteBook
8740w

Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.

ŠPECIFIKÁCIE
Operačný systém

Predinštalované
Originálny Windows® 7 Professional 32
Originálny Windows® 7 Professional 64
Originálny Windows® 7 Home Premium 64
Originálny Windows Vista® Business 32
Originálny Windows Vista® Home Basic 32
FreeDOS

Procesor

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

Čipová sada

Mobile Intel® QM57 Express

Pamäť

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 2048/4096/8192 MB; 2 alebo 4 SODIMM; Možnosť zvýšenia na 16 GB

Vnútorná pamäť

Pevný disk SATA II 250, 320 alebo 500 GB (7200 ot./min.), SATA 256 GB disk Solid State, 320 GB samošifrovacia jednotka (7200 ot./min.), HP 3D DriveGuard

Rozširujúca zásuvka

DVD-ROM; DVD+/-RW SuperMulti DL; Jednotka Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL; Jednotka Blu-ray R/RE DVD+/-RW SuperMulti DL; S novým dokom pre rozšírenie
s podporou duálnych pevných diskov môžete nahradiť optickú jednotku voliteľným pevným diskom 500 GB 7200 ot./min.

Obrazovka

43,2 cm (17,0") uhlopriečka LED-podsvietenie WXGA+ Anti-Glare (1440 x 900) alebo 43,2 cm (17,0") uhlopriečka LED-podsvietenie WSXGA+ široký rozsah
pozorovacích uhlov Anti-Glare (1680 x 1050) alebo 43,2 cm (17,0") uhlopriečka LED-podsvietenie WUXGA široký rozsah pozorovacích uhlov Anti-Glare (1920 x 1200)
alebo 43,2 cm (17,0") uhlopriečka LED-podsvietenie WUXGA DreamColor široký rozsah pozorovacích uhlov Anti-Glare (1920 x 1200), snímač okolitého osvetlenia,
integrovaný prepínač na veku, voliteľný filter ochrany súkromia HP

Grafika

Grafická karta FirePro M7820 s vyhradenou 1 GB GDDR5 video pamäťou; Grafická karta NVIDIA Quadro FX 3800M s vyhradenou 1 GB GDDR3 video pamäťou;
Grafická karta NVIDIA Quadro FX 2800M s vyhradenou 1 GB GDDR3 video pamäťou; Grafická karta NVIDIA Quadro 5000M s vyhradenou 2 GB GDDR5 video
pamäťou

Audio/Vizuálne

Zvuk HD (HP Previer Sound); Integrované stereo reproduktory; Zabudovaná sada dvojitých mikrofónov; Dotykové ovládacie prvky na zvýšenie/zníženie hlasitosti a
stlmenie; Stereoslúchadlá/zvukový výstup; Vstup pre stereomikrofón/linku

Podpora pre bezdrôtové technológie

Intel Centrino® Ultimate-N 6300 (3x3) 802.11a/b/g/n; Intel Centrino® Advanced-N 6200 (2x2) 802.11a/b/g/n; HP integrovaný modul s bezdrôtovou technológiou
Bluetooth® 2.1; Širokopásmové mobilné pripojenie HP (powered by Gobi) s GPS

Možnosti komunikácie

Sieťové pripojenie Intel Gigabit Network Connection (10/100/1000 NIC); Modem v.92 s rýchlosťou 56 kb/s

Rozširujúce sloty

1 Express Card/54; 1 čítačka pamäťových kariet; 1 čítačka pamäťových kariet

Porty a konektory

2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 1394a; 1 zdroj str. napájania; 1 DisplayPort; 1 dokovací konektor; 1 eSATA; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 konektor pre sekundárnu batériu; 1
stereoslúchadlá/výstup line; 1 vstup pre stereomikrofón; 1 vstup VGA

Vstupná jednotka

Vodeodolná klávesnica s numerickou časťou a odvodnením; Rozšírené zdvojené polohovacie zariadenia (dotyková podložka a bodový kolík) so scrollovacou zónou;
Voliteľná 2 MP webkamera so softvérom Business Card Reader

Softvér

HP Recovery Manager (k dispozícii iba so systémom Windows 7 alebo Vista); HP Support Assistant (k dispozícii iba so systémom Windows 7 alebo Vista); HP ProtectTools
Security Manager; Softvér HP QuickLaunch Buttons; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; HP Power Assistant; HP Connection Manager; HP Wireless Assistant; Predinštalovaný
balík Microsoft Office 2010 (na aktivovanie plnej verzie balíka Office 2010 je potrebné zakúpiť kľúč Product Key)

Zabezpečenie

McAfee Security Solution, HP ProtectTools Security Manager, HP snímač odtlačkov prstov, integrovaná čítačka kariet, rozšírená bezpečnosť pred spustením, HP SpareKey,
prihlásenie v jednom kroku, nastavenie hesla, heslo DriveLock, zabudovaný bezpečnostný čip TPM 1.2, TPM Enhanced DriveLock, HP Disk Sanitizer, otvor pre zámok
Kensington, podpora Computrace LoJack Pro pre HP ProtectTools, voliteľný filter na ochranu súkromia HP, voliteľný Computrace LoJack Pro Premium pre HP ProtectTools so
stopovaním GPS

Rozmery

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

Hmotnosť

Už od hmotnosti 3,57 kg

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti
Zdroj

ENERGY STAR® (vybrané modely)

Výdrž batérie

Až 3h 30m (primárna batéria)

Riešenia pre rozšírenie

Dokovacia stanica HP WKS, rozšírená dokovacia stanica HP WKS, stojan monitora a notebooku HP, nastaviteľný stojan monitora HP

Záruka

3-ročná záruka (na vyzdvihnutie a vrátenie v niektorých krajinách/regiónoch, dostupné sú aktualizácie predávané samostatne), 1-ročná záruka na primárnu batériu,
3-ročná obmedzená záruka na batériu s dlhou výdržou HP (k dispozícii len v rámci 3-ročnej záruky na platformu).

Podporované
Originálny Windows Vista® Enterprise 32
Originálny Windows Vista® Enterprise 64
Originálny Windows Vista® Business 64

8-článková (73 Wh) lítium-iónová batéria, 8-článková (68 Wh) lítium-iónová batéria Long Life, voliteľná 8-článková (52 Wh) batéria Extended Life, voliteľná 12-článková
(95 Wh) batéria Ultra-Capacity; Sieťový adaptér AC Smart 150 W; Sieťový adaptér AC Smart 120 W; Sieťový adaptér AC Smart 90 W; HP Fast Charge

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby
spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť
HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 7 môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 7.
Podrobnosti nájdete na adrese http://www.microsoft.com/windows/windows-7.
Bluetooth je ochranná známka jej majiteľa a spoločnosť Hewlett-Packard ju používa na základe licencie. Microsoft, Windows a Windows Vista sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft. Intel, Centrino a Core
sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v USA a v iných krajinách.
4AA0-7917SKE. august 2011
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.
Príslušenstvo a služby

Sprievodná projekcia
notebooku HP

HP Notebook Projection Companion je ideálne riešenie pre mobilných používateľov, navrhnuté pre
používanie v malých priestoroch kde sa nachádza množstvo ľudí. Toto ultra-prenosné príslušenstvo je
dostatočne silné a trvácne, aby slúžilo ako váš primárny projektor alebo ako záloha na cestách a je
kompatibilné s podnikovými alebo zákazníckymi prenosnými počítačmi HP a inými notebookmi s pripojením
VGA. Technológia DLP dodá vašim prezentáciám čistý obraz, ostrý text a živé farby. S hmotnosťou menej
ako 0,42 kg a rozmermi iba 9,3 x 4,0 x 11,1 cm sa tento pozoruhodne kompaktný projektor jednoducho
zmestí do puzdra na prenášanie notebooku.
Číslo produktu: AX325AA

Myš HP ExpressCard s
pripojením cez Bluetooth

Vstupné zariadenie s technológiou Bluetooth, ktoré je nabité a uložené v slote Express Card v notebooku.
Inovatívny dizajn zariadenia je spojený s komfortným používaním a je kombináciou štandardnej myši a
prezentačného zariadenia s laserovým ukazovateľom.

Číslo produktu: GK872AA

Veľkokapacitná 12-článková
batéria HP

Zvýšte výdrž batérie vášho podnikového notebooku HP pridaním 10 hodín s 12-článkovou batériou HP s
vysokou kapacitou.

Číslo produktu: AT486AA

HP Deluxe puzdro na
kolieskach

Kufrík s kolieskami HP Deluxe je ideálne riešenie pre ľudí, ktorí často obchodne cestujú a ktorí uprednostňujú
pohodlie kufríka s kolieskami pred nosením prenosného počítača a dokumentov na veľkých preplnených
letiskách.

Číslo produktu: GD405AA

Rozšírená kolíska od HP
230W

Riešenie pre náhradu robustného stolového počítača pre vašu mobilnú kanceláriu s rozšírenými funkciami pre
ďalšie rozširovanie.

Číslo produktu: NZ223AA

3-ročná záruka na mieste v
nasledujúci pracovný deň
pre cestovateľov s ochranou
proti náhodnému
poškodeniu

Vychutnajte si život bez stresov v prípade poškodenia vášho notebooku kvôli nečakanej nehode a získajte
potrebnú podporu na mieste vo väčšine miest na celom svete počas 3 rokov.

Číslo produktu: UQ831E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions
Nechajte počítač bežať čo najlepšie s programom HP Support Assistant (www.hp.com/eu/supportassistant)

