Prenosný počítač HP ProBook 4525s
Cenovo prístupný štýl

Vyberte si z dvoch sofistikovaných farebných možností
prenosného počítača s uhlopriečkou 39,6 cm (15,6") s
rozšírenou podporou multimédií a procesormi AMD vrátane
technológie VISION Pro.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.
Štýlový dizajn a mimoriadna produktivita
S procesormi AMD poskytuje prenosný počítač HP
ProBook 4525s prepracovanú jednoduchosť v
dostupnom balení. Povrch z lešteného hliníka je
dostupný v kaviárovej a bordovej farbe, kombinuje
skvelý vzhľad s trvácnosťou a zahŕňa softvér, napr.
rozpoznanie tváre pre jednoduché prihlásenie a Corel
Home Office 1 pre produktivitu v kancelárii.
Rozšírená podpora multimédií
Rozšírená podpora multimédií zahŕňa výber samostatnej
grafiky vrátane ATI Mobility Radeon™ s vyhradenou
videopamäťou. Prenosný počítač je navyše dodávaný s
novým balíkom ArcSoft TotalMedia Suite, ktorý
umožňuje prehrávať, upravovať a vytvárať video a
audio súbory. Nové „multimediálne ovládacie prvky“ na
ovládanie videa, napr. prehrávanie, prevíjanie dozadu
a dopredu sú integrované v klávesnici a zjednodušujú
prácu s video a audio súbormi. Vychutnávajte si život vo
vysokom rozlíšení 2 s portom HDMI, ktorý umožňuje
pripojenie priamo k monitorom s vysokým rozlíšením.
Profesionálne inovácie HP vám pomáhajú sústrediť sa
na prácu
Vytvorený pre šetrenie. Aplikácia HP Power Assistant 3
umožňuje kontrolovať spotrebu energie s úplnou
viditeľnosťou vášho prenosného počítača! Tento
jednoduchý nástroj umožňuje šetriť energiu, predĺžiť
výdrž batérie, presne monitorovať vaše požiadavky na
napájanie a informovať o spotrebe energie
zamestnancov. Vytvorený na zjednodušenie. Funkcia HP
QuickLook 3 4 umožňuje rýchly prístup k e-mailom
(čítaniu aj písaniu), kalendáru, úlohám a informáciám o
kontaktoch dotykom na tlačidlo bez nutnosti spustiť
systém 4. A funkcia HP QuickWeb 1 zabezpečuje prístup
na web iba za niekoľko sekúnd... a to aj v prípade, že
prenosný počítač je vypnutý. Vytvorený na ochranu.
Vodoodolná klávesnica pomáha chrániť citlivú
elektroniku a kľúčové komponenty pred miernym

poliatím. Nástroj HP 3D DriveGuard pomáha chrániť
pevný disk prenosného počítača pred nárazmi a pádmi
pomocou trojosového merača zrýchlenia, ktorý zisťuje
náhle pohyby a spúšťa ochranné opatrenia, takže
kritické údaje sú chránené, keď ste na cestách.

Prenosný počítač HP ProBook 4525s
Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.
ŠPECIFIKÁCIE
Operačný systém

Predinštalované
Originálny Windows® 7 Professional 64
Originálny Windows® 7 Home Premium 64
Originálny Windows® 7 Home Basic 32
Originálny Windows® 7 Starter 32
SUSE Linux Enterprise 11

Procesor

Trojjadrový mobilný AMD Phenom II P860 (2,0 GHz, vyrovnávacia pamäť L2 2 MB); Trojjadrový mobilný procesor AMD Phenom II P820 (1,8 GHz, vyrovnávacia pamäť
L2 1,5 MB); Dvojjadrový mobilný procesor AMD Turion II P560 (2,5 GHz, vyrovnávacia pamäť L2 2 MB); Dvojjadrový mobilný procesor AMD Turion II P540 (2,4 GHz,
vyrovnávacia pamäť L2 2 MB); Dvojjadrový procesor AMD Athlon P340 (2,2 GHz, vyrovnávacia pamäť L2 1 MB); Dvojjadrový AMD Athlon II P360 (2,3 GHz,
vyrovnávacia pamäť L2 1 MB)

Čipová sada

AMD M880G

Pamäť

DDR3 SDRAM, 1 066 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; Možnosť zvýšenia na 8 GB

Vnútorná pamäť

Pevný disk SATA II 640 GB (5 400 ot./min.), pevný disk SATA II 250, 320 alebo 500 GB (7 200 ot./min.), HP 3D DriveGuard

Rozširujúca zásuvka

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

Obrazovka

Uhlopriečka 39,6 cm (15,6"), LED-podsvietenie, HD anti-glare, (1366 x 768); Uhlopriečka 39,6 cm (15,6") LED-podsvietenie HD BrightView (1366 x 768)

Grafika

Integrované: ATI Mobility RadeonTM HD 4250; diskrétna (s podporou DirectX 10.1): ATI Mobility RadeonTM HD 5470 (s podporou Direct X 11) s vyhradenou 512 MB
pamäťou s podporou HyperMemory

Audio/Vizuálne

Podpora zvuku s vysokým rozlíšením; Integrované stereo reproduktory; Integrovaný digitálny mikrofón; Stereoslúchadlá/zvukový výstup; Vstup pre stereomikrofón

Podpora pre bezdrôtové technológie

Broadcom 802.11b/g/n 1x1 Wi-Fi a Bluetooth 3.0 + HS Combo; Voliteľné širokopásmové mobilné pripojenie HP (powered by Gobi™) s GPS

Možnosti komunikácie

Vstavaný sieťový radič Realtek (10/100/1000 NIC); Voliteľný modem v.92, 56 kb/s

Rozširujúce sloty

1 Express Card/34; 1 čítačka pamäťových kariet

Porty a konektory

3 USB 2.0; 1 kombinovaný port eSATA/USB; 1 externý VGA monitor; 1 HDMI; 1 výstup pre stereoslúchadlá/zvukový výstup; 1 vstup pre stereomikrofón; 1 napájací zdroj;
1 RJ-45; 1 RJ-11 (vybrané modely)

Vstupná jednotka

Vodeodolná klávesnica plnej veľkosti so samostatnou numerickou klávesnicou; ClickPad s podporov gest: Posúvanie, zväčšovanie, prichytávanie a otáčanie dvomi prstami
a rýchle pohyby tromi prstami; 2 MP webkamera (vybrané modely)

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; HP Face Recognition; Softvér HP QuickLaunch Buttons; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; HP Connection Manager 3.1; HP Wireless Assistant; HP Power
Assistant; HP DayStarter; 60-dňová skúšobná verzia balíka Corel Home Office; Roxio Creator Business (vybrané modely); ArcSoft Total Media Suite; Predinštalovaný balík
Microsoft Office 2010 (na aktivovanie plnej verzie balíka Office 2010 je potrebné zakúpiť kľúč Product Key); McAfee Total Protection (60-dňová skúšobná verzia pre
softvér McAfee Total Protection pre malé podniky. Na aktualizácie je potrebné internetové pripojenie. Prvá aktualizácia priložená. Pre ďalšiu aktualizáciu je potrebný
poplatok); Norton Online Backup (skúšobná verzia); Softvér HP Webcam (vybrané modely); Skype; Skúšobná verzia softvéru WinZip 14,5

Zabezpečenie

HP ProtectTools Security Manager; Rozpoznávanie tváre pre HP ProtectTools; Jednokrokové prihlásenie; Rozšírené zabezpečenie pred spustením; HP SpareKey; HP Disk
Sanitizer; Heslo pre nastavenie; Zásuvka na zámok Kensington; Podpora Computrace LoJack Pro pre nástroje HP ProtectTools

Rozmery

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

Hmotnosť

Už od hmotnosti 2,39 kg

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti
Zdroj

ENERGY STAR® (vybrané modely)

Výdrž batérie

9-článková (93 Wh): až 8 hodín (integrovaná); až 6 hodín a 45 minút (samostatná); 6-článková (47 Wh): až 4 hodiny (integrovaná); až 3 hodiny a 30 minút (samostatná)

Záruka

1-ročná záruka na prinesenie, vyzdvihnutie a vrátenie v niektorých krajinách (sú dostupné aktualizácie predávané samostatne), 1-ročná záruka na hlavnú batériu

Podporované

9-článková (93 Wh) Li-Ion; 6-článková (47 Wh) Li-Ion; Napájací adaptér HP 90 W (samostatná grafická karta); Napájací adaptér HP 65 W (integrovaná grafická karta);
HP Fast Charge

1 Vyžaduje počiatočné používateľské nastavenie

2 Na zobrazenie obrazu HD je potrebný obsah HD

3 Výpočet výkonu a výpočty nákladov sú približné. Výsledky závisia od rôznych okolností, ktoré zahŕňajú informácie poskytované používateľom, časy, v ktorých je počítač v rozličných stavoch napájania (zapnutý, pohotovostný režim, dlhodobý spánok, vypnutý),
časy, v ktorých je počítač napájaný na batériu alebo zo siete, hardvérovej konfigurácie, rôznych taríf za elektrinu počas dňa a energetickej spoločnosti. Spoločnosť HP odporúča zákazníkom, aby používali informácie od aplikácie HP Power Assistant iba ako
referenciu a pre potvrdenie dopadu na ich prostredie. Environmentálne výpočty sú založené na údajoch U.S. EPA eGrid 2007, ktoré je možné nájsť na adrese www.epa.gov/egrid/. Miestne výsledky sa líšia

4 Funkcia HP QuickLook 3 je dostupná v počítačoch s operačným systémom Windows XP, Windows Vista alebo Windows 7, keď sú vypnuté alebo v režime spánku

nie je podporované z dlhodobého spánku. Časovania sa môžu meniť podľa konfigurácie systému. Na aktivovanie tejto funkcie po vybratí batérie sa musí prenosný počítač pred ďalším používaním reštartovať.

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 obchodná značka jej majiteľa a spoločnosť Hewlett-Packard Company ju používa na základe licencie. Microsoft, Windows a Windows Vista sú obchodné značky skupiny spoločností Microsoft. AMD, AMD
Turion, Sempron a ich kombinácie sú obchodné značky spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc.
4AA1-2247SKE. júl 2011

Prenosný počítač HP ProBook 4525s
Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.
Príslušenstvo a služby

Opakovač HP Essential pre
port USB 2.0

HP poskytuje portfólio profesionálneho príslušenstva, ktoré prináša ideálnu mobilnú kanceláriu navrhnutú tak,
aby vám pomohla splniť vaše podnikateľské ciele, zvýšiť produktivitu a znížiť náklady.

Číslo produktu: AQ731AA

Prenosné audiorepoduktory
HP

Kompaktné a ľahké reproduktory HP Mobile Speaker sú určené pre jednoduchú prenosnosť a optimálnu
reprodukciu stereo zvuku z prehrávaných DVD, CD nosičov a digitálnych súborov, ktoré ponúkajú bohatý a
vysokokvalitný zvuk pre užívateľov prenosných počítačov.

Číslo produktu: FS944AA

Malý cestovný adaptér AC
HP, 65 W

Sieťové adaptéry od spoločnosti HP napájajú váš prenosný počítač a zároveň nabíjajú internú batériu. Tieto
adaptéry vám poskytujú možnosť napájať prenosný počítač, keď ste mimo kancelárie alebo na cestách.
Tenký cestovný adaptér HP 65W je perfektný pre medzinárodných cestovateľov alebo „brázdičov ciest“,
ktorí sú stále v pohybe. Adaptér je o 40% tenší ako štandardný 65W adaptér a zahŕňa štandardný USB port
pre nabíjanie iného príslušenstva počas práce. Štyri medzinárodné zástrčky adaptéra vás udržiavajú v istote,
že váš tenký cestovný adaptér pracuje kdekoľvek ste. Štýlové ochranné puzdro udržiava všetko pokope.

Číslo produktu: AU155AA

Filter ochr. súkromia HP 15,6

Netreba sa už obávať zvedavých očí. Toto jedinečné riešenie od spoločnosti HP, ktoré je vytvorené tak, aby
spĺňalo vaše potreby, zabezpečuje, že dôverné obchodné údaje, osobné informácie a finančné záznamy
môže vidieť iba osoba, ktorá sedí priamo pred obrazovkou prenosného počítača.

Číslo produktu: AU103AA

Kombinovaný zámok
notebooku HP

Zabezpečte váš notebook a dokovaciu stanicu s kombinovaným zámkom notebooku HP Compaq.

Číslo produktu: AY475AA

3-ročná záruka, nasledujúci
pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci
pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov

Číslo produktu: UK704E

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)

