HP ProBook 4525s notebook pc
Betaalbare stijl

39,6-cm (15,6-inch) diagonale notebook met geavanceerde
multimediaondersteuning en AMD processoren met VISION Pro,
in twee stijlvolle kleuren.

HP raadt Windows® 7 aan.
Stijlvol ontwerp, direct uit de doos productief
De HP ProBook 4525s met AMD processoren biedt
verfijnde eenvoud in een gunstig geprijsd apparaat. De
geborsteld aluminum finish, leverbaar in een kaviaar- of
bordeauxtint, is mooi en duurzaam en software zoals
gezichtsherkenning om in te loggen en Corel Home
Office 1 voor kantoorproductiviteit zijn inbegrepen.
Geavanceerde multimediaondersteuning
Geavanceerde multimediaondersteuning omvat naar
keuze aparte video met ATI Mobility Radeon™ apart
videogeheugen. Bovendien is de nieuwe ArcSoft
TotalMedia suite voor het afspelen, bewerken en maken
van video- en audiobestanden op de notebook geladen.
Nieuwe multimediaknoppen voor videobesturing, zoals
afspelen, terugspoelen en snel doorspoelen, zijn nu
geïntegreerd op het toetsenbord om gemakkelijk videoen audiobestanden af te spelen. Op de HDMI-poort kan
een high-definition 2 scherm worden aangesloten om
alles in HD te bekijken.
Dankzij HP's professionele innovaties kunt u zich richten
op uw bedrijf
Gebouwd op besparing. HP Power Assistant 3 geeft u
controle over het stroomverbruik van uw notebook pc
door dit zichtbaar te maken! Deze praktische tool helpt
u om stroom te besparen, de acculevensduur te
verlengen en de gerapporteerde stroombehoeften en het
stroomverbruik van werknemers nauwkeurig te bewaken.
Gebouwd op eenvoud. HP QuickLook 3 4 geeft met één
druk op de knop in seconden lees- en schrijftoegang tot
e-mail, agenda, taken en contactinformatie, zonder het
apparaat te starten 4. HP QuickWeb 1 geeft in
seconden toegang tot het web, ook als de notebook uit
staat. Gebouwd op veiligheid. Het morsbestendige
toetsenbord beschermt kwetsbare elektronica en
belangrijke onderdelen tegen vocht en spatten. HP 3D
DriveGuard beschermt de vaste schijf van de notebook
bij stoten en vallen met een drie-dimensionale digitale

accelerometer die plotselinge bewegingen detecteert en
actie onderneemt, zodat uw kritische informatie
beschermd is.

HP ProBook 4525s notebook pc
HP raadt Windows® 7 aan.
SPECIFICATIES
Besturingssysteem

Voorgeïnstalleerd
Legitieme Windows® 7 Professional 64
Legitieme Windows® 7 Home Premium 64
Legitieme Windows® 7 Home Basic 32
Legitieme Windows® 7 Starter 32
SUSE Linux Enterprise 11

Processor

AMD Phenom II triple-core mobiel P860 (2 GHz, 2 MB L2 cache); AMD Phenom II triple-core mobiele processor P820 (1,8 GHz, 1,5 MB L2 cache); AMD Turion II
dual-core mobiel P560 (2,5 GHz, 2 MB L2 cache); AMD Turion II dual-core mobiele processor P540 (2,4 GHz, 2 MB 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)

Chipset

AMD M880G

Geheugen

DDR3 SDRAM, 1066-MHz, 1024, 2048, 4096 MB; 2 SODIMM; Uit te breiden tot 8 GB

Interne opslag

SATA II vaste schijf 640 GB (5400-rpm), SATA II vaste schijf 250, 320 of 500 GB (7200-rpm), HP 3D DriveGuard

Upgradeslot

Blu-ray ROM dvd±rw SuperMulti met DL; Dvd±rw SuperMulti met DL

Scherm

39,6-cm (15,6-inch) diagonaal LED-backlit HD ontspiegeld (1366 x 768); 39,6-cm (15,6-inch) diagonaal LED-backlit HD BrightView (1366 x 768)

Video

Geïntegreerd: ATI Mobility RadeonTM HD 4250; Apart (compatibel met DirectX 10.1): ATI Mobility RadeonTM HD 5470 (compatibel met Direct X 11) met 512 MB apart
videogeheugen met ondersteuning voor HyperMemory

Audio/Visueel

High-definition audio-ondersteuning; Geïntegreerde stereoluidsprekers; Geïntegreerde digitale microfoon; Stereo hoofdtelefoon/lijnuitgang; Stereo microfooningang

Ondersteund

Ondersteuning voor draadloos gebruik Broadcom 802.11b/g/n 1x1 Wi-Fi en Bluetooth 3.0 + HS combo; Optioneel HP mobiel breedband (met technologie van Gobi™) met GPS
Communicatie

Realtek Ethernet geïntegreerde controller (10/100/1000 NIC); Optioneel 56-Kbps v.92 modem

Uitbreidingsslots

1 Express Card/34; 1 mediakaartlezer

Poorten en connectoren

3 USB 2.0; 1 eSATA/USB combo; 1 externe VGA-monitor; 1 HDMI; 1 stereo hoofdtelefoon/lijnuitgang; 1 stereo microfooningang; 1 netvoeding; 1 RJ-45; 1 RJ-11
(geselecteerde modellen)

Invoerapparaat

Standaard morsbestendig toetsenbord met aparte numerieke toetsen; ClickPad ondersteunt bewegingen: Met twee vingers scrollen, zoomen, knijpen en draaien, met drie
vingers klikken; 2-MP webcam (geselecteerde modellen)

Software

HP Recovery Manager (alleen beschikbaar bij Windows 7 of Vista); HP Support Assistant (alleen beschikbaar bij Windows 7 of Vista); HP ProtectTools Security Manager;
HP gezichtsherkenning; HP software voor sneltoetsen; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; HP Connection Manager 3.1; HP Wireless Assistant; HP Power Assistant; HP
DayStarter; Corel Home kantoorproductiviteit suite 60 dagen evaluatie; Roxio Creator Business (geselecteerde modellen); ArcSoft Total Media suite; Microsoft Office 2010
voorgeladen (productsleutel moet worden aangeschaft om de volledige Office 2010 suite te activeren); McAfee Total Protection (60 dagen evaluatieperiode voor McAfee
Total Protection voor Small Business software. Internettoegang vereist om updates te ontvangen. Eerste update inbegrepen. Daarna is abonnement vereist voor updates);
Norton Online Backup (evaluatie); HP Webcam software (geselecteerde modellen); Skype; WinZip 14,5 evaluatie

Beveiliging

HP ProtectTools Security Manager; Gezichtsherkenning voor HP ProtectTools; One Step Login; Enhanced Pre-Boot Security; HP SpareKey; HP Disk Sanitizer;
Configuratiewachtwoord; Oog voor Kensingtonslot; Ondersteuning voor Computrace LoJack Pro voor HP ProtectTools

Afmetingen

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

Gewicht

Vanaf 2,39 kg

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR® (geselecteerde modellen)

Voeding

9-cels (93-Watt/uur) li-ion; 6-cels (47-Watt/uur) li-ion; 90-Watt HP netadapter (apart grafisch systeem); 65-Watt HP netadapter (geïntegreerde video); HP snellader

Levensduur van de batterij

9-cels (93 Watt/uur): tot 8 uur (geïntegreerd); tot 6 uur en 45 minuten (apart); 6-cels (47 Watt/uur): tot 4 uur (geïntegreerd); tot 3 uur en 30 minuten (apart)

Garantie

1 jaar carry-in, haal- en brengservice in sommige landen (upgrades worden apart verkocht), 1 jaar garantie op primaire accu

1 Te configureren door gebruiker

2 HD-content is vereist voor weergave van HD-beelden

3 Berekeningen van energieverbruik en kosten zijn schattingen. Resultaten variëren afhankelijk van variabelen zoals: door de gebruiker verstrekte informatie, de tijd dat de pc in verschillende modi (aan, standby, slaapstand, uit) staat en op accu- of netstroom

draait, hardwareconfiguratie, stroomtarieven en stroomleverancier. HP adviseert klanten de door HP Power Assistant geleverde informatie alleen ter referentie te gebruiken en de impact in hun omgeving te controleren. Milieucijfers zijn gebaseerd op data van de
Amerikaanse EPA eGrid 2007 die beschikbaar zijn op: www.epa.gov/egrid/. Resultaten variëren afhankelijk van de regio

4 HP QuickLook 3 is toegankelijk als de notebook uit staat onder Windows XP, Windows Vista of Windows 7

wordt niet ondersteund vanuit slaapstand. De werkelijke snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie. Om de functie na verwijdering van de accu weer in te schakelen, moet de notebook vóór verder gebruik opnieuw worden opgestart.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de
garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in
dit materiaal.
Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van Windows 7 volledig te benutten. Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities van Windows 7. Meer
informatie vindt u op: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Microsoft, Windows en Windows Vista zijn handelsmerken van de Microsoft® groep.
AMD, AMD Turion, Sempron en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc.
4AA1-2247NLE. Juli 2011
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Accessoires en services

HP Essential USB 2.0
poortreplicator

HP biedt een portfolio met professionele accessoires voor een ideaal mobiel kantoor die ontworpen zijn om u
te helpen de bedrijfsdoelen te halen, de productiviteit te verhogen en de kosten te verlagen.

Bestelnr.: AQ731AA

HP mobiele luidsprekers

HP Mobiele luidsprekers zijn compact, licht en gemakkelijk mee te nemen. Ze produceren een schitterend, rijk
geluid voor notebook pc-gebruikers om optimaal in stereo te genieten van dvd's, cd's en digitale audio.

Bestelnr.: FS944AA

HP 65-Watt Smart
reis-netadapter

Netadapters van HP leveren stroom voor uw notebook en laden tegelijkertijd de interne accu op. Deze
adapters voorzien uw notebook ook buiten kantoor of onderweg van stroom. De HP 65-Watt Slim Travel
Adapter is ideaal voor internationale reizigers of mensen die altijd onderweg zijn. De adapter is 40%
dunner dan de standaard 65-Watt adapter en bevat een handige USB-poort om andere accessoires op te
laden tijdens het werk. Vier internationale adaptersterkers zorgen dan de Slim Travel Adapter overal werken
waar u bent. Een stijlvolle beschermende draagtas houdt alles bij elkaar.

Bestelnr.: AU155AA

HP 15,6 privacyfilter

Geen angst voor nieuwsgierige blikken. Deze unieke pasklare HP oplossing waarborgt dat vertrouwelijke
bedrijfsgegevens, persoonlijke en financiële informatie alleen leesbaar zijn voor de persoon die recht voor
het notebookscherm zit.

Bestelnr.: AU103AA

HP notebook comboslot

Het HP Compaq notebook comboslot beveiligt uw notebook en dockingstation.

Bestelnr.: AY475AA

3 jaar onsite op de
volgende werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite reparatie op de volgende
werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus

Bestelnr.: UK704E

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions
HP Support Assistant zorgt dat uw pc optimaal blijft functioneren: www.hp.com/eu/supportassistant

