Φορητός υπολογιστής HP ProBook 4525s
Προσιτή κομψότητα

Επιλέξτε ένα από τα δύο κομψά χρώματα για τον φορητό
υπολογιστή με διαγώνιο 39,6 cm (15,6") με προηγμένη
υποστήριξη πολυμέσων και επεξεργαστές AMD με VISION Pro.

Η HP συνιστά Windows® 7.
Κομψή σχεδίαση και παραγωγικότητα από την πρώτη
στιγμή
Καθώς διαθέτει επεξεργαστές AMD, ο HP ProBook 4525s
προσφέρει βελτιωμένη απλότητα σε ένα προσιτό πακέτο.
Το φινίρισμα βουρτσισμένου αλουμινίου, διαθέσιμο σε
χρώμα caviar ή bordeaux, συνδυάζει ωραία εμφάνιση
και ανθεκτικότητα, ενώ περιλαμβάνεται λογισμικό όπως
το Face Recognition για εύκολη σύνδεση και το Corel
Home Office 1 για παραγωγικότητα στο γραφείο.
Προηγμένη υποστήριξη πολυμέσων
Η προηγμένη υποστήριξη πολυμέσων περιλαμβάνει
επιλογή διακριτών καρτών γραφικών ATI Mobility
Radeon™ με αποκλειστική μνήμη βίντεο. Ακόμη, ο
φορητός υπολογιστής περιλαμβάνει το νέο ArcSoft
TotalMedia Suite, που σας επιτρέπει να αναπαράγετε, να
επεξεργάζεστε και να δημιουργείτε αρχεία ήχου και
βίντεο. Τα νέα στοιχεία ελέγχου πολυμέσων για έλεγχο
βίντεο, όπως αναπαραγωγή, επαναφορά και γρήγορη
προώθηση, τώρα είναι ενσωματωμένα στο πληκτρολόγιο,
απλοποιώντας την εργασία με αρχεία βίντεο και ήχου.
Ακόμη, ζήστε την εμπειρία της υψηλής ευκρίνειας 2 χάρη
στη θύρα HDMI, που σας επιτρέπει απευθείας σύνδεση σε
οθόνες υψηλής ευκρίνειας.
Οι καινοτομίες HP Professional Innovations σας βοηθούν
να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας
Σχεδιασμένος να εξοικονομεί. Με το HP Power Assistant
3 μπορείτε να έχετε πλήρη εικόνα της κατανάλωσης
ενέργειας του φορητού υπολογιστή σας! Αυτό το
εύχρηστο εργαλείο σάς επιτρέπει να εξοικονομείτε
ενέργεια, να επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας,
να παρακολουθείτε τις ανάγκες σε ενέργεια και να
δημιουργείτε αναφορές για την κατανάλωση. Σχεδίαση με
στόχο την απλότητα. Το HP QuickLook 3 4 παρέχει
δυνατότητα ανάγνωσης και σύνταξης email,
ημερολογίου, εργασιών και στοιχείων επικοινωνίας μέσα
σε δευτερόλεπτα με το άγγιγμα ενός κουμπιού, χωρίς να
χρειάζεται ενεργοποίηση 4. Το HP QuickWeb 1 εγγυάται

πρόσβαση στο web μέσα σε δευτερόλεπτα, ακόμα και αν
ο φορητός υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος.
Σχεδιασμένος να προστατεύει. Το ανθεκτικό στο νερό
πληκτρολόγιο προστατεύει τα ευαίσθητα ηλεκτρονικά
στοιχεία και τα κύρια εξαρτήματα από μικρές ποσότητες
υγρών. Ακόμη, το HP 3D DriveGuard βοηθά στην
προστασία του σκληρού δίσκου του φορητού υπολογιστή
από χτυπήματα και πτώσεις, με ένα επιταχυνσιόμετρο
τριών αξόνων που ανιχνεύει τις απότομες κινήσεις και
εκκινεί προστατευτικές ενέργειες, έτσι ώστε τα σημαντικά
δεδομένα σας να είναι προστατευμένα.

Φορητός υπολογιστής HP ProBook 4525s
Η HP συνιστά Windows® 7.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Λειτουργικό σύστημα

Προεγκατεστημένες
Αυθεντικά Windows® 7 Professional 64
Αυθεντικά Windows® 7 Home Premium 64
Αυθεντικά Windows® 7 Home Basic 32
Αυθεντικά Windows® 7 Starter 32
SUSE Linux Enterprise 11

Επεξεργαστής

Επεξεργαστής τριπλού πυρήνα AMD Phenom II Mobile P860 (2,0 GHz, 2 MB L2 cache), επεξεργαστής τριπλού πυρήνα AMD Phenom II Mobile P820 (1,8 GHz, 1,5 MB L2
cache), επεξεργαστής διπλού πυρήνα AMD Turion II Mobile P560 (2,5 GHz, 2 MB L2 cache), επεξεργαστής διπλού πυρήνα AMD Turion II Mobile P540 (2,4 GHz, 2MB L2
cache), επεξεργαστής διπλού πυρήνα AMD Athlon II P340 (2,2 GHz, 1 MB L2 cache), επεξεργαστής διπλού πυρήνα AMD Athlon II P360 (2,3 GHz, 1 MB L2 cache)

Chipset

AMD M880G

Μνήµη

DDR3 SDRAM, 1066 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; Αναβάθμιση έως 8 GB

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

Σκληρός δίσκος SATA II 640 GB (5400 rpm), SATA II 250, 320 ή 500 GB (7200 rpm), HP 3D DriveGuard

Upgrade Bay

Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL, DVD+/-RW SuperMulti DL

Οθόνη

Αντιθαμβωτική HD 39,6 cm (15,6") με οπισθοφωτισμό LED (1366x768), HD BrightView 39,6 cm (15,6") με οπισθοφωτισμό LED (1366x768)

Γραφικά

Ενσωματωμένα: ATI Mobility RadeonTM HD 4250. Διακριτά (δυνατότητα DirectX 10.1): ATI Mobility RadeonTM HD 5470 (δυνατότητα Direct X 11) με αποκλειστική μνήμη
βίντεο 512 MB με υποστήριξη HyperMemory

Ήχος/εικόνα

Υποστήριξη ήχου υψηλής ευκρίνειας, ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία, ενσωματωμένο ψηφιακό μικρόφωνο, υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών/έξοδος, είσοδος
στερεοφωνικού μικροφώνου

Υποστήριξη ασύρματης επικοινωνίας

Σύνθετος προσαρμογέας Broadcom 802.11b/g/n Wi-Fi και Bluetooth 3.0 + HS, προαιρετική μονάδα HP Mobile Broadband (με την υποστήριξη της Gobi™) με GPS

Επικοινωνίες

Ενσωματωμένος ελεγκτής Realtek Ethernet (10/100/1000 NIC); Προαιρετικό μόντεμ 56K v.92

Υποδοχές επέκτασης

1 Express Card/34, 1 συσκευή ανάγνωσης καρτών μέσων

Θύρες και υποδοχές

3 υποδοχές USB 2.0, 1 συνδυαστική υποδοχή eSATA/USB 1 εξωτερική οθόνη VGA, 1 HDMI, 1 υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών/έξοδος, 1 είσοδος στερεοφωνικού
μικροφώνου, 1 υποδοχή τροφοδοσίας AC, 1 RJ-45, 1 RJ-11 (σε επιλεγμένα μοντέλα)

Συσκευή εισόδου

Πληκτρολόγιο κανονικού μεγέθους, ανθεκτικό στο νερό, με ξεχωριστό αριθμητικό πληκτρολόγιο; ClickPad με υποστήριξη κινήσεων: Κύλιση, ζουμ, τσίμπημα και περιστροφή
με δύο δάχτυλα και επιλογή με τρία δάχτυλα; Κάμερα web 2 MP (επιλεγμένα μοντέλα)

Λογισμικό

HP Recovery Manager (διαθέσιμο μόνο με Windows 7 ή Vista), HP Support Assistant (διαθέσιμο μόνο με Windows 7 ή Vista), HP ProtectTools Security Manager, HP Face
Recognition, λογισμικό HP QuickLaunch Buttons, HP QuickLook 3, HP QuickWeb, HP Connection Manager 3.1, HP Wireless Assistant, HP Power Assistant, HP DayStarter,
δοκιμαστική έκδοση 60 ημερών για τη σουίτα παραγωγικότητας Corel Home Office, Roxio Creator Business (επιλεγμένα μοντέλα), ArcSoft Total Media Suite, προφορτωμένο
Microsoft Office 2010 (απαιτείται η αγορά κλειδιού προϊόντος για την ενεργοποίηση της πλήρους σουίτας Office 2010), McAfee Total Protection (δοκιμαστική έκδοση 60
ημερών για το λογισμικό McAfee Total Protection for Small Business. Για τη λήψη ενημερώσεων απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Περιλαμβάνεται η πρώτη ενημέρωση. Για
μετέπειτα ενημερώσεις απαιτείται συνδρομή.), Norton Online Backup (δοκιμαστική έκδοση), λογισμικό "Κάμερα web HP" (επιλεγμένα μοντέλα), Skype, δοκιμαστική έκδοση
WinZip 14.5

Ασφάλεια

HP ProtectTools Security Manager, Face Recognition for HP ProtectTools, σύνδεση σε ένα βήμα, βελτιωμένη ασφάλεια πριν από την εκκίνηση, HP SpareKey, HP Disk Sanitizer,
κωδικός πρόσβασης ρύθμισης, υποδοχή κλειδαριάς Kensington, υποστήριξη για Computrace LoJack Pro for HP ProtectTools,

Διαστάσεις

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

Βάρος

Αρχικό βάρος 2,39 kg

Υποστηριζόμενες

Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας ENERGY STAR® (επιλεγμένα μοντέλα)
Ισχύς

Μπαταρία ιόντων λιθίου 9 στοιχείων (93 WHr), Μπαταρία ιόντων λιθίου 6 στοιχείων (47 WHr); Τροφοδοτικό AC HP 90 W (διακριτά γραφικά), Τροφοδοτικό AC HP 65 W
(ενσωματωμένα γραφικά), HP Fast Charge

Διάρκεια μπαταρίας

9 στοιχείων (93 WHr): έως 8 ώρες (ενσωματωμένη), έως 6 ώρες και 45 λεπτά (διακριτή), 6 στοιχείων (47 WHr): έως 4 ώρες (ενσωματωμένη), έως 3 ώρες και 30 λεπτά
(διακριτή)

Εγγύηση

Υπηρεσία παράδοσης, παραλαβής και επιστροφής σε ορισμένες χώρες (διατίθενται αναβαθμίσεις, παρέχονται ξεχωριστά) 1 έτους, εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία

1 Απαιτεί αρχική διαμόρφωση χρήστη 2 Για προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD. 3 Οι υπολογισμοί ενέργειας και κόστους αποτελούν εκτιμήσεις. Τα αποτελέσματα θα διαφέρουν με βάση διάφορες μεταβλητές, όπως οι πληροφορίες που παρέχει ο

χρήστης, ο χρόνος που ο υπολογιστής βρίσκεται σε διάφορες καταστάσεις (ενεργοποίηση, αναμονή, αδράνεια, απενεργοποίηση), ο χρόνος που ο υπολογιστής λειτουργεί με μπαταρία ή τροφοδοτικό AC, η διαμόρφωση υλικού, οι μεταβολές τάσης και ο πάροχος
ηλεκτρικής ενέργειας. Η HP συμβουλεύει τους πελάτες να χρησιμοποιούν τα στοιχεία που αναφέρει το HP Power Assistant για σκοπούς αναφοράς μόνο και για να πιστοποιούν την επίπτωση στο περιβάλλον. Οι περιβαλλοντικοί υπολογισμοί βασίζονται στα δεδομένα
eGrid 2007 της αμερικανικής EPA, που βρίσκονται στη διεύθυνση www.epa.gov/egrid/. Τα αποτελέσματα ποικίλλουν ανά περιοχή. 4 Το HP QuickLook 3 είναι προσβάσιμο όταν ο φορητός υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος σε συστήματα Windows XP,
Windows Vista ή Windows 7. Δεν υποστηρίζεται από κατάσταση αδρανοποίησης. Οι χρόνοι ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μετά την αφαίρεση της μπαταρίας, επανεκκινήστε τον φορητό
υπολογιστή πριν από την επόμενη χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP
διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή
συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και χωριστά αγορασμένο υλικό για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows 7. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των
Windows 7. Για λεπτομέρειες: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα του κατόχου της και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα του ομίλου
εταιρειών Microsoft. Οι επωνυμίες AMD, AMD Turion, Sempron και οι συνδυασμοί τους είναι εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc.
4AA1-2247ELE. Ιούλιος 2011

Φορητός υπολογιστής HP ProBook 4525s
Η HP συνιστά Windows® 7.
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Πολλαπλασιαστής θυρών HP
Essential USB 2.0

Η ΗΡ διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο επαγγελματικών αξεσουάρ για τη δημιουργία ενός ιδανικού φορητού
γραφείου, που θα σας βοηθήσουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών σας στόχων, την αύξηση της
παραγωγικότητας και τη μείωση των δαπανών.

Αριθμός προϊόντος: AQ731AA

Ηχεία φορητής συσκευής HP

Ελαφριά και μικρών διαστάσεων, τα φορητά ηχεία HP είναι σχεδιασμένα για εύκολη μεταφορά και απόλαυση
της καλύτερης δυνατής στερεοφωνικής απόδοσης των DVD, CD και του ψηφιακού ήχου, δημιουργώντας
πλούσιο ήχο υψηλής ποιότητας για χρήστες φορητών υπολογιστών.

Αριθμός προϊόντος: FS944AA

Έξυπνο τροφοδοτικό ταξιδιού
AC 65W HP

Τα τροφοδοτικά AC της HP τροφοδοτούν το φορητό υπολογιστή και ταυτόχρονα φορτίζουν την εσωτερική
μπαταρία του. Αυτά τα τροφοδοτικά σάς δίνουν τη δυνατότητα να παρέχετε τροφοδοσία στο φορητό
υπολογιστή σας όταν είστε εκτός γραφείου ή εν κινήσει. Το τροφοδοτικό ταξιδίου HP 65W Slim είναι ιδανικό
για διεθνείς ταξιδιώτες ή επαγγελματίες που ταξιδεύουν πολύ και βρίσκονται συνεχώς εν κινήσει. Το
τροφοδοτικό είναι 40% λεπτότερο από το συνηθισμένο τροφοδοτικό 65W και περιλαμβάνει μια πρακτική
θύρα USB για τη φόρτιση άλλων εξαρτημάτων ενώ εργάζεστε. Με τέσσερα βύσματα καθολικής χρήσης είστε
βέβαιοι ότι το τροφοδοτικό ταξιδίου Slim θα λειτουργεί οπουδήποτε βρίσκεστε. Μπορείτε να έχετε τα πάντα
συγκεντρωμένα σε μια κομψή, προστατευτική τσάντα μεταφοράς.
Αριθμός προϊόντος: AU155AA

Φίλτρο ιδιωτικού απορρήτου
HP 15,6

Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε πια για τα αδιάκριτα μάτια. Αυτή η μοναδική προσαρμοσμένη λύση της HP
εξασφαλίζει το απόρρητο των επαγγελματικών δεδομένων, των προσωπικών πληροφοριών και των οικονομικών
στοιχείων, η προβολή των οποίων είναι δυνατή μόνο σε αυτόν που βρίσκεται μπροστά από την οθόνη του
υπολογιστή.

Αριθμός προϊόντος: AU103AA

Κλειδαριά combo για
notebook HP

Ασφαλίστε το notebook και το σταθμό σύνδεσής σας με την κλειδαριά combo φορητού υπολογιστή HP
Compaq.

Αριθμός προϊόντος: AY475AA

Τρία έτη, επιτόπου την
επόμενη εργάσιμη ημέρα

Λάβετε υπηρεσία επιτόπου επισκευής του υπολογιστή σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο
τεχνικό της HP για 3 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως.

Αριθμός προϊόντος: UK704E

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/hpoptions
Διατηρήστε τον υπολογιστή σας σε βέλτιστη λειτουργική κατάσταση με το HP Support Assistant,
www.hp.com/eu/supportassistant

