HP ProBook 4525s bærbar pc
Stilfuld til overkommelig pris

Denne 39,6 cm (15,6") (diagonalt) bærbare pc med avanceret
multimedieunderstøttelse og AMD-processorer med VISION Pro,
fås i to smarte farver.

HP anbefaler Windows® 7.
Flot design og klar til brug ved levering
Med AMD-processorerne er HP ProBook 4525s en enkel
og raffineret løsning til en overkommelig pris. Den
børstede aluminium-finish, der fås i sort og bordeaux,
gør den både flot og holdbar og den inkluderer
software som ansigtsgodkendelse for nem login samt
Corel Home Office 1 til produktiviteten på kontoret.
Avanceret understøttelse af multimedier
Avanceret understøttelse af multimedier omfatter særskilt
grafik med dedikeret ATI Mobility Radeon™
videohukommelse. Pc'en er endvidere udstyret med den
nye ArcSoft TotalMedia-pakke, som du kan bruge til at
spille spil, redigere og fremstille video- og lydfiler. Nye
"multimedieknapper" til videokontrol som afspilning,
tilbagespoling og hurtig fremadspoling er nu integreret i
tastaturet, hvilket gør det nemmere at arbejde med
video- og lydfiler. Og med HDMI-porten kan den sluttes
direkte til HD skærme, så du kan opleve livet i HD 2.
HP Professional Innovations hjælper dig med at fokusere
på din forretning.
Bygget under hensyntagen til miljøet. Med HP Power
Assistant 3 får du kontrol over din bærbare pc's
rapporterede strømforbrug! Med dette værktøj kan du
spare strøm, få mere ud af batteriet, overvåge de
rapporterede strømbehov og rapportere arbejdsstyrkens
strømforbrug. Bygget med henblik på enkelhed. Med HP
QuickLook 3 4 kan du med et tryk på en knap få læseog skriveadgang til e-mail, kalender, opgaver og
kontaktpersoner på få sekunder uden først at starte
pc'en 4. HP QuickWeb 1 giver adgang til internettet på
få sekunder, selvom din bærbare pc er slukket. Bygget til
at beskytte. Det nye tastatur, der kan modstå spild,
beskytter den følsomme elektronik samt
nøglekomponenter mod mindre spild. HP 3D
DriveGuard, der benytter et accelerometer med 3 akser
til at registrere pludselige bevægelser og starte
funktioner, der modvirker dette, beskytter den bærbare

pc's harddisk mod stød, eller hvis du skulle tabe den, og
kritiske data er således beskyttet, når du er på farten.

HP ProBook 4525s bærbar pc
HP anbefaler Windows® 7.
SPECIFIKATIONER
Operativsystem

Præinstalleret:
Original Windows® 7 Professional 64
Original Windows® 7 Home Premium 64
Original Windows® 7 Home Basic 32
Original Windows® 7 Starter 32
SUSE Linux Enterprise 11

Processor

AMD Phenom II Triple-Core Mobile P860 (2,0 GHz, 2 MB L2 cache); AMD Phenom II Triple-Core Mobile Processor P820 (1,8 GHz, 1,5 MB L2 cache); AMD Turion II
Dual-Core Mobile P560 (2,5 GHz, 2 MB L2 cache); AMD Turion II Dual-Core Mobile Processor P540 (2,4 GHz, 2MB L2 cache); AMD Athlon II Dual-Core Processor P340
(2,2 GHz, 1 MB L2 cache); AMD Athlon II Dual-Core P360 (2,3 GHz, 1 MB L2 cache)

Chipsæt

AMD M880G

RAM

DDR3 SDRAM, 1066 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; Kan opgraderes til 8 GB

Internt lager

SATA II harddisk 640 GB (5400 o/m), SATA II harddisk 250, 320 eller 500 GB (7200 o/m), HP 3D DriveGuard

Opgraderingsbås

Blu-ray ROM dvd+/-rw SuperMulti DL; Dvd+/-rw SuperMulti DL

Skærm

39,6 cm (15,6") (diagonalt) LED-bagbelyst HD refleksfri (1366 x 768); 39,6 cm (15,6") (diagonalt) LED-bagbelyst HD BrightView (1366 x 768)

Grafik

Integreret: ATI Mobility RadeonTM HD 4250; Særskilt (mulighed for DirectX 10.1): ATI Mobility RadeonTM HD 5470 (mulighed for Direct X 11) med 512 MB dedikeret
video memory med understøttelse af HyperMemory

Audio/visuel

Understøttelse af High Definition lyd; Integrerede stereohøjttalere; Integreret digital mikrofon; Stereohovedtelefon/line out; Stereomikrofonstik

Understøttelse af trådløs

Broadcom 802.11b/g/n 1x1 Wi-Fi og Bluetooth 3.0 + HS kombi; HP mobilt bredbånd (fra Gobi™) (tilbehør) med GPS

Kommunikation

Realtek integreret Ethernet-controller (10/100/1000 NIC); 56K v.92 modem (tilbehør)

Udvidelsessokler

1 Express Card/34; 1 Media Card-læser

Porte og stik

3 USB 2.0; 1 kombineret eSATA/USB; 1 ekstern VGA-skærm; 1 HDMI; 1 stereohovedtelefon/line out; 1 stereomikrofonstik; 1 strømstik; 1 RJ-45; 1 RJ-11 (visse modeller)

Inputenhed

Tastatur i fuld størrelse med separat numerisk tastatur (modstår spild); Understøtter ClickPad med bevægelse: To-fingers rul, zoom, kniben og pivot-rotering og klik med tre
fingre; 2 MP webcam (visse modeller)

Software

HP Recovery Manager (fås kun med Windows 7 eller Vista); HP Support Assistant (fås kun med Windows 7 eller Vista); HP ProtectTools Security Manager; HP
Ansigtsgenkendelse; HP QuickLaunch Buttons-software; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; HP Connection Manager 3.1; HP Wireless Assistant; HP Power Assistant; HP
DayStarter; Corel Home Office-produktivitetspakke, 60 dages prøveversion; Roxio Creator Business (visse modeller); ArcSoft Total Media Suite; Microsoft Office 2010
indlæst (kræver køb af produktnøgle for at aktivere den fulde Office 2010-pakke); McAfee Total Protection (60-dages prøveversion til McAfee Total Protection for Small
Business software. Du skal have internetadgang for at kunne modtage opdateringer. Første opdatering er inkluderet. Abonnement kræves til efterfølgende opdateringer);
Norton Online Backup (prøveversion); HP Webcam-software (visse modeller); Skype; WinZip 14.5 prøveversion

Sikkerhed

HP ProtectTools Security Manager; Ansigtsgenkendelse til HP ProtectTools; Login i ét trin; Enhanced Pre-Boot Security; HP SpareKey; HP Disk Sanitizer; Adgangskode ved
konfiguration; Holder til Kensington-lås; Understøtter Computrace LoJack Pro til HP ProtectTools

Mål

37,18 x 24,96 x 2,77 cm

Vægt

Fra 2,39 kg

Overholdelse af starndarder for
energieffektivitet
Strøm

ENERGY STAR® (visse modeller)

Batteritid

9-celler (93 Whr): Op til 8 timer (integreret); Op til 6 timer og 45 minutter (særskilt); 6-celler (47 Whr): Op til 4 timer (integreret); Op til 3 timer og 30 minutter (særskilt)

Garanti

1 års indlevering, afhentning og returnering i nogle lande (mulighed for opgradering, sælges separat), 1 års garanti på primært batteri

Understøttet

9-cellers (93 WHr) Litium-Ion; 6-cellers (47 WHr) Litium-Ion; 90 W HP vekselstrømsadapter (særskilt grafik); 65 W HP vekselstrømsadapter (integreret grafik); HP Fast
Charge

1 Kræver startopsætning af brugeren

2 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder

3 Strøm- og omkostningsberegninger estimeres. Resultatet vil afhænge af variabler, som omfatter oplysninger fra brugeren, hvor lang tid pc'en er i andre strømtilstande (tændt, standby, dvale, slukket), hvor lang tid pc bruger batteri eller strøm,

hardwarekonfiguration, variable eltakster og leverandør Det tilrådes kun at bruge de oplysninger, der fås via HP Power Assistant, som reference og til at vurdere indflydelsen på miljøet. Miljømæssige beregninger er baseret på U.S. EPA eGrid 2007 data fundet på
www.epa.gov/egrid/. Lokale resultater vil variere

4 HP QuickLook 3 er tilgængelig, når den bærbare pc er slukket i Windows XP-, Windows Vista- eller Windows 7-baserede systemer

understøttes ikke fra dvale. Timingen kan variere afhængigt af systemkonfigurationen. Hvis du vil aktivere funktionen, efter batteriet er fjernet, skal du genstarte den bærbare pc, inden du bruger den igen.

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger
med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte den fulde funktionalitet i Windows 7. Ikke alle funktioner findes i alle udgaver af Windows 7. Læs mere på
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Bluetooth er et varemærke tilhørende ejeren, som Hewlett-Packard Company benytter under licens. Microsoft, Windows og Windows Vista er varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af virksomheder. AMD, AMD
Turion, Sempron og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc.
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HP ProBook 4525s bærbar pc
HP anbefaler Windows® 7.
Tilbehør og services

HP Essential USB 2.0
portreplikator

HP har et portefølje af tilbehør på højde med professionelt udstyr, der giver et ideelt mobilt kontor, der er
designet til at hjælpe dig til at nå dine forretningsmål, øge effektiviteten og reducere omkostningerne.

Produktnummer: AQ731AA

HP mobile højttalere

De kompakte og lette HP Mobile højttalere er nemme at have med og giver optimal stereolyd i forbindelse
med afspilning af dvd'er, cd'er og digital lyd, så brugere af bærbare pc'er får en optimal lydkvalitet.

Produktnummer: FS944AA

HP 65 W Smart AC
rejseadapter

Vekselstrømsadaptere fra HP forsyner din bærbare computer med strøm og oplader samtidig det interne
batteri. Med disse adaptere kan du forsyne din bærbare computer med strøm, når du er væk fra kontoret
eller på farten. Den slanke HP 65 W rejseadapter er perfekt til internationalt rejsende, der altid er på farten.
Denne adapter er 40% slankere end den almindelige 65 W adapter og har et praktisk USB-stik til opladning
af andet tilbehør, mens du arbejder. Fire internationale adapterstik gør, at rejseadapteren kan bruges overalt,
og en smart taske holder det hele samlet.

Produktnummer: AU155AA

HP 15.6 filter til beskyttelse
af personlige oplysninger

Du behøver ikke bekymre dig om nysgerrige øjne. Denne unikke HP-løsning sikrer, at fortrolige
forretningsdata, personlige oplysninger samt finansielle data kun kan ses af den person, der sidder direkte
foran skærmen på den bærbare pc.

Produktnummer: AU103AA

Kombinationslås til HP
notebook

Beskyt din notebook og dockingstation med HP's Compaq Notebook kombilås.

Produktnummer: AY475AA

3 års service onsite næste
hverdag

Få 3 års reparation næste hverdag onsite udført af HP-kvalificeret tekniker for din computerenhed, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: UK704E

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/hpoptions
Hold pc'en kørende optimalt med HP Support Assistant www.hp.com/eu/supportassistant

