HP ProBook 4525s bærbar PC
Rimelig stil

Velg mellom to raffinerte fargealternativer i en 39,6 cm (15,6"
diagonalt) bærbar PC med avansert multimediestøtte og
AMD-prosessorer, som omfatter VISION Pro.

HP anbefaler Windows® 7.
Stilig design og produktivitet rett ut av esken
HP ProBook 4525s er drevet av AMD-prosessorer og
sørger for forfinet enkelhet i en rimelig pakke. Finishen i
børstet aluminium, som er tilgjengelig i fargene kaviar
og bordeaux, kombinerer utseende og holdbarhet, og
det følger med programvare som Face Recognition for
enkel pålogging og Corel Home Office 1 for
kontorproduktivitet.
Avansert multimediestøtte
Avansert multimediestøtte inkluderer et valg av diskret
grafikk med ATI Mobility Radeon™ dedikert
skjermminne. Den bærbare PCen leveres også med den
nye ArcSoft TotalMedia Suite forhåndslastet, slik at du
kan spille av, redigere og lage video- og lydfiler. Nye
“multimediekontroller” for videokontroll, som avspilling,
tilbakespoling og spoling fremover, er nå integrert i
tastaturet og forenkler arbeid med video- og lydfiler. Få
en opplevelse av livet i HD 2 med HDMI-porten som gjør
det mulig å koble datamaskinen direkte til HD-skjermer.
HPs profesjonelle innovasjoner hjelper deg med å
fokusere på bedriften
Bygd for å bevare. Med HP Power Assistant 3 kan du ta
styringen med full oversikt over den bærbare PCens
rapporterte strømforbruk! Med dette enkle verktøyet kan
du spare strøm, forlenge batteriets driftstid, overvåke
rapporterte strømbehov nøyaktig og rapportere
medarbeidernes strømforbruk. Bygd for å forenkle. Med
HP QuickLook 3 4 kan du lese og skrive e-post og
kalender-, oppgave- og kontaktinformasjon på sekunder
ved hjelp av et tastetrykk, uten å måtte starte PCen 4.
Og HP QuickWeb 1 gir tilgang til Internett på
sekunder... selv om den bærbare PCen er slått av. Bygd
for å beskytte. Det væskebestandige tastaturet beskytter
følsom elektronikk og viktige komponenter mot begrenset
søl. Og HP 3D DriveGuard bidrar til å beskytte
datamaskinens harddisk mot støt eller fall ved å bruke et
akselerometer med tre akser som oppdager plutselige

bevegelser og initierer beskyttelsestiltak, slik at viktig
informasjon beskyttes.

HP ProBook 4525s bærbar PC
HP anbefaler Windows® 7.
SPESIFIKASJONER
Operativsystem

Forhåndsinstallert
Ekte Windows® 7 Professional 64
Ekte Windows® 7 Home Premium 64
Ekte Windows® 7 Home Basic 32
Ekte Windows® 7 Starter 32
SUSE Linux Enterprise 11

Prosessor

AMD Phenom II Triple-Core Mobile P860 (2,0 GHz, 2 MB L2-cache); AMD Phenom II Triple-Core Mobile prosessor 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 prosessor P540 (2,4 GHz, 2 MB L2-cache); AMD Athlon II Dual-Core prosessor P340
(2,2 GHz, 1 MB L2-cache); AMD Athlon II Dual-Core P360 (2,3 GHz, 1 MB L2-cache)

Brikkesett

AMD M880G

Minne

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

Internt lager

SATA II-harddisk 640 GB (5400 rpm), SATA II-harddisk 250, 320 eller 500 GB (7200 rpm), HP 3D DriveGuard

Oppgraderingsrom

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

Skjerm

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

Grafikk

Integrert: ATI Mobility RadeonTM HD 4250; Diskret (DirectX 10.1-funksjonalitet): ATI Mobility RadeonTM HD 5470 (DirectX 11-funksjonalitet) med 512 MB dedikert
skjermminne med HyperMemory-støtte

Lyd/bilde

Støtte for HD-lyd; Integrerte stereohøyttalere; Integrert digital mikrofon; Stereohodetelefon-/linjeutgang; Stereomikrofoninngang

Trådløsstøtte

Broadcom 802.11b/g/n 1x1 Wi-Fi og kombinert Bluetooth 3.0 + HS; HP mobilt bredbånd (drevet av Gobi™) med GPS (tilleggsutstyr)

Kommunikasjon

Realtek Ethernet integrert kontroller (10/100/1000 NIC); 56k v.92-modem som tillegg

Utvidelsesspor

1 Express Card/34; 1 mediekortleser

Porter og kontakter

3 USB 2.0; 1 kombinert eSATA/USB; 1 ekstern VGA-skjerm; 1 HDMI; 1 stereohodetelefon-/linjeutgang; 1 stereomikrofoninngang; 1 vekselstrøm; 1 RJ-45; 1 RJ-11 (utvalgte
modeller)

Innenhet

Tastatur i full størrelse som tåler søl, og separat numerisk tastatur; ClickPad med støtte for bevegelser: Rulling, zooming, kniping og rotering med to fingrer og flikking med
tre fingrer; 2 MP webkamera (utvalgte modeller)

Programvare

HP Recovery Manager (bare tilgjengelig med Windows 7 eller Vista); HP Support Assistant (bare tilgjengelig med Windows 7 eller Vista); HP ProtectTools Security
Manager; HP Face Recognition; HP QuickLaunch Buttons-programvare; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; HP Connection Manager 3.1; HP Wireless Assistant; HP Power
Assistant; HP DayStarter; Corel Home Office produktivitetspakke, 60-dagers prøveversjon; Roxio Creator Business (enkelte modeller); ArcSoft Total Media Suite; Microsoft
Office 2010 er forhåndslastet (kjøp av produktnøkkel kreves for å aktivere hele Office 2010-pakken); McAfee Total Protection (60-dagers prøveperiode for McAfee Total
Protection for Small Business-programvare. Internett-tilgang kreves for å motta oppdateringer. Første oppdatering inkludert. Abonnement kreves for etterfølgende
oppdateringer); Norton Online Backup (prøveversjon); HP Webcam-programvare (enkelte modeller); Skype; WinZip 14.5 prøveversjon

Sikkerhet

HP ProtectTools Security Manager; Face Recognition for HP ProtectTools; Ett-trinns pålogging; Enhanced Pre-Boot Security; HP SpareKey; HP Disk Sanitizer; Oppsettpassord;
Spor for Kensington-lås; Støtte for Computrace LoJack Pro for HP ProtectTools

Mål

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

Vekt

Starter på 2,39 kg

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR® (enkelte modeller)

Strøm

9-cellers (93 Wt) litiumion; 6-cellers (47 Wt) litiumion; 90 W HP strømadapter (diskret grafikk); 65 W HP strømadapter (integrert grafikk); HP Fast Charge

Batteridriftstid

9-cellers (93 Wt): opptil 8 timer (integrert); opptil 6 timer og 45 minutter (diskret); 6-cellers (47 Wt): opptil 4 timer (integrert); opptil 3 timer og 30 minutter (diskret)

Garanti

1 års innlevering, henting og retur i noen land (oppgraderinger tilgjengelig, selges separat), 1 års garanti på primærbatteri

Støttet

1 Krever førstegangs brukeroppsett

2 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder

3 Strømberegninger og kostnadsberegninger er anslag. Resultatene vil variere med parametere som omfatter informasjon fra bruker, tiden PCen er i forskjellige tilstander (på, ventemodus, dvale, av), tiden PCen drives på batteri eller vekselstrøm,

maskinvarekonfigurasjon, variable strømpriser og strømleverandør. HP råder sine kunder til å bruke informasjonen som rapporteres av HP Power Assistant, bare som referanse og til å vurdere miljøpåvirkningen. Miljøberegningene ble basert på amerikanske EPA
eGrid 2007-data som finnes på www.epa.gov/egrid/. Regionale resultater vil variere

4 HP QuickLook 3 er tilgjengelig når den bærbare PCen er av i Windows XP-, Windows Vista- eller Windows 7-baserte systemer

støttes ikke fra dvalemodus. Tidsfastsettelse kan variere, avhengig av systemkonfigurasjon. For å aktivere funksjonen etter fjerning av batteriet må den bærbare PCen omstartes før etterfølgende bruk.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller
utelatelser.
Systemer kan kreve oppgradert og/eller maskinvare som kjøpes separat for å få fullt utbytte av Windows 7-funksjonalitet. Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver av Windows 7. Se
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ for nærmere detaljer.
Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og som brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Microsoft, Windows og Windows Vista er varemerker for Microsoft-konsernet. AMD, AMD Turion, Sempron og
kombinasjoner av disse er varemerker for Advanced Micro Devices, Inc.
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HP ProBook 4525s bærbar PC
HP anbefaler Windows® 7.
Tilbehør og tjenester

HP Essential USB 2.0
portreplikator

HPs portefølje med profesjonelt tilbehør gir et ideelt mobilt kontor, og er laget for å hjelpe deg å oppnå dine
forretningsmål, øke produktiviteten og senke kostnadene.

Produktnummer: AQ731AA

HP mobile høyttalere

Kompakt og lett - HP mobile høyttalere er laget for enkel portabilitet og optimal stereolyd fra DVDer, CDer og
digital lyd, og produserer rik lyd av høy kvalitet for brukere av bærbare PCer.

Produktnummer: FS944AA

HP 65 W Smart reiseadapter

Vekselstrømsadaptere fra HP leverer strøm til den bærbare PCen og lader det interne batteriet samtidig. Disse
adapterne gir deg mulighet til å få strøm til den bærbare PCen når du er ute fra kontoret eller på reise. HP
65 W tynn reiseadapter er perfekt for reisende eller "landeveiskrigere" som alltid er på farten. Adapteren er
40 % tynnere enn standard 65 W adapter, og har en praktisk USB-port for lading av annet tilbehør mens du
arbeider. Fire internasjonale adapterplugger sørger for at din tynne reiseadapter virker overalt. En stilig
beskyttende bæreveske holder alt samlet.

Produktnummer: AU155AA

HP 15,6 personvernfilter

Du trenger ikke lenger bekymre deg for nysgjerrige øyne. Denne unike HP-løsningen sikrer at konfidensielle
forretningsdata, personlig informasjon og regnskapsposter bare er synlig for personen som sitter rett foran
skjermen.

Produktnummer: AU103AA

Kombin. lås til HP bærbar PC

Sikre den bærbare og forankringsstasjonen med HP Compaq kombinasjonslås for bærbare PCer.

Produktnummer: AY475AA

3 år, neste virkedag på
stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis
problemet ikke kan løses eksternt

Produktnummer: UK704E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions
Hold PCen i gang på sitt beste med HP Support Assistant www.hp.com/eu/supportassistant

