Prenosnik HP ProBook 4525s
Slog po ugodni ceni

Izbirajte med dvema prefinjenima barvnima možnostma 39,6
cm (15,6-palčnega) prenosnika z napredno podporo za
večpredstavnost in procesorji AMD z možnostjo VISION Pro.

HP priporoča Windows® 7.
Elegantna oblika in takojšnja produktivnost
Prenosnik HP ProBook 4525s, ki ga napajajo procesorji
AMD, ponuja izboljšano preprostost v ugodnem paketu.
Gladka aluminijasta prevleka, na voljo v barvi kaviarja
ali vinsko rdeči barvi, združuje lep videz in trajnost,
vsebuje pa tudi programsko opremo, kot je
prepoznavanje obrazov za enostavne prijave in Corel
Home Office 1 za produktivnost v pisarni.
Napredna podpora za večpredstavnost
Napredna podpora za večpredstavnost vsebuje izbiro
ločene grafične kartice z namenskim video pomnilnikom
ATI Mobility Radeon™. Prenosniku je poleg tega
priložena tudi zbirka ArcSoft TotalMedia, ki omogoča
predvajanje, urejanje ter ustvarjanje video in zvočnih
datotek. Novi »nadzorni elementi večpredstavnosti« za
nadziranje videoposnetkov, kot so predvajanje,
previjanje nazaj in hitro previjanje naprej so zdaj
vgrajeni v tipkovnico, kar poenostavlja delo z video in
zvočnimi datotekami. Doživite tudi življenje v visoki
ločljivosti 2 z vrati HDMI, ki vam omogočajo neposredno
povezavo z zasloni visoke ločljivosti.
Z inovacijami HP Professional se lahko osredotočite na
poslovanje
Izdelan za varčevanje. Orodje HP Power Assistant 3
omogoča popoln nadzor porabe električne energije
prenosnega računalnika! S tem orodjem, ki je preprosto
za uporabo, lahko privarčujete energijo, podaljšate čas
delovanja akumulatorja, natančno nadzirate
posredovane zahteve za napajanje in poročate o
delovni porabi energije. Izdelan za preprostejšo
uporabo. HP QuickLook 3 4 zagotavlja zmožnost branja
in pisanja informacij elektronske pošte, koledarja,
opravil in stikov v nekaj sekundah po dotiku gumba, ne
da bi bilo treba zagnati računalnik 4. Funkcija HP
QuickWeb 1 pa zagotavlja dostop do spleta v nekaj
sekundah – tudi kadar je prenosnik izklopljen. Izdelan
za zaščito. Tipkovnica, odporna proti razlitju tekočin,

pomaga zaščititi občutljivo elektroniko in ključne
sestavne dele pred manjšimi razlitji. Z orodjem HP 3D
DriveGuard, ki z merjenjem pospeška zazna nenadne
premike v vseh smereh in uvede zaščitne ukrepe, lahko
bolje zaščitite trdi disk prenosnega računalnika pred
udarci in padci ter tako zavarujete občutljive podatke.

Prenosnik HP ProBook 4525s
HP priporoča Windows® 7.
TEHNIČNI PODATKI
Operacijski sistem

Vnaprej nameščeno
Pristni Windows® 7 Professional 64
Pristni Windows® 7 Home Premium 64
Pristni Windows® 7 Home Basic 32
Pristni Windows® 7 Starter 32
SUSE Linux Enterprise 11

Procesor

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

Nabor vezij

AMD M880G

Pomnilnik

DDR3 SDRAM, 1066 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; Za nadgradnjo do 8 GB

Notranji pomnilnik

Trdi disk SATA II 640 GB (5400 obr/min), trdi disk SATA II 250, 320 ali 500 GB (7200 obr/min), HP 3D DriveGuard

Ležišče za nadgradnjo

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

Prikaz

39,6 cm (15,6") zaslon z osvetlitvijo LED HD proti bleščanju (1366 x 768); 39,6 cm (15,6") zaslon z osvetlitvijo LED HD BrightView (1366 x 768)

Grafika

Vgrajena: Grafična kartica ATI Mobility RadeonTM HD 4250; ločena (združljiva z DirectX 10.1): Grafična kartica ATI Mobility RadeonTM HD 5470 (združljiva z Direct X
11) s 512 MB namenskega video pomnilnika s podporo HyperMemory

Avdio/vizualno

Podpora za visoko ločljiv zvok; Vgrajeni stereo zvočniki; Vgrajen digitalni mikrofon; Stereo izhod za slušalke/zvok; Stereo vhod za mikrofon

Podpora za brezžična omrežja

Kombinirani vmesnik Broadcom 802.11b/g/n 1x1 Wi-Fi in Bluetooth 3.0 + HS; Izbirni modul HP Mobile Broadband (uporablja tehnologijo Gobi™) s funkcijo GPS

Komunikacije

Vgrajeni omrežni vmesnik Realtek Ethernet (10/100/1000 NIC); Izbirni modem 56 K v.92

Razširitvene reže

1 reža za Express Card/34; 1 bralnik medijskih kartic

Vrata in priključki

3 vrata USB 2.0; 1 kombiniran priključek eSATA/USB; 1 zunanji zaslon VGA; 1 vrata HDMI; 1 stereo izhod za slušalke/zvok; 1 stereo vhod za mikrofon; 1 vhod za
napajanje; 1 RJ-45; 1 RJ-11 (nekateri modeli)

Vhodna naprava

Tipkovnica polne velikosti, odporna na tekočine in ločena številčnica; Podpora za ClickPad z gibi: Funkcije pomikanja z dvema prstoma, povečave, ščipanja in obračanja
ter drsanja s tremi prsti; Spletna kamera z 2 mio slikovnih pik (nekateri modeli)

Programska oprema

HP Recovery Manager (na voljo samo za operacijski sistem Windows 7 ali Vista); HP Support Assistant (na voljo samo za operacijski sistem Windows 7 ali Vista); Orodje
HP ProtectTools Security Manager; HP Face Recognition; programska oprema HP QuickLaunch Buttons; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; Orodje HP Connection Manager
3.1; HP Wireless Assistant; HP Power Assistant; funkcija HP DayStarter; 60-dnevna preizkusna različica produktivnostnega paketa Corel Home Office; Roxio Creator
Business (izbrani modeli); ArcSoft Total Media Suite; Predhodno naložen operacijski sistem Microsoft Office 2010 (potreben je nakup ključa izdelka za aktiviranje polne
zbirke Office 2010); McAfee Total Protection (60-dnevno preskusno obdobje programske opreme McAfee Total Protection for Small Business software. Za prejem
posodobitev je potreben internetni dostop. Prva posodobitev je vključena. Za nadaljnje posodobitve je potrebna naročnina); Norton Online Backup (preskusna različica);
Programska oprema HP za spletno kamero (izbrani modeli); Skype; Preizkusna različica WinZip 14,5

Varnost

Orodje HP ProtectTools Security Manager; Face Recognition za HP ProtectTools; Prijava v enem koraku; Izboljšana varnost Pre-Boot Security; Funkcija HP SpareKey; Orodje
HP Disk Sanitizer; Geslo za nastavitev; Reža za ključavnico Kensington; Podpora za Computrace LoJack Pro za HP ProtectTools

Mere

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

Teža

Že od 2,39 kg

Ustreznost za električno učinkovitost

Oznaka ENERGY STAR® (izbrani modeli)

Napajanje

9-celični litij-ionski akumulator (93 Wh); 6-celični litij-ionski akumulator (47 Wh); HP-jev napajalnik 90 W AC (ločena grafična kartica); HP-jev napajalnik 65 W AC
(vgrajena grafična kartica); HP Fast Charge

Življenjska doba akumulatorja

9-celični (93 Wh): do 8 ur (vgrajen); do 6 ur in 45 minut (ločen); 6-celični (47 Wh): do 4 ur (vgrajen); do 3 ure in 30 minut (ločen)

Garancija

Eno leto za dostavo, v nekaterih državah tudi za prevzem in vračilo izdelka (nadgradnje so na voljo z doplačilom), enoletna garancija za primarni akumulator

Podprto

1 Uporabnik mora to možnost najprej nastaviti
2 Ogled slik HD zahteva vsebino HD

3 Izračuni porabe energije in stroškov so okvirni. Rezultati so odvisni od spremenljivk, kot so vnos informacij uporabnika, čas, ko je računalnik v različnih stanjih (vklop, stanje pripravljenosti, stanje mirovanja, izklop), čas, ko se računalnik napaja iz akumulatorja
oziroma je priključen na zunanje napajanje, konfiguracija strojne opreme, spremenljivost tarife za električno energijo in izvajalci javne službe. HP strankam priporoča, da informacije, ki jih posreduje orodje HP Power Assistant, uporabljajo zgolj za informativne
namene in potrditev vpliva na okolje. Obremenitev okolja je izračunana na podlagi podatkov EPA eGrid 2007 v ZDA na naslovu www.epa.gov/egrid/. Rezultati za posamezne regije se razlikujejo

4 Program HP QuickLook 3 je na voljo, ko je prenosni računalnik izključen v OS Windows XP, Windows Vista ali Windows 7

v stanju mirovanja funkcija ni na voljo. Čas se lahko razlikuje glede na konfiguracijo sistema. Če želite to funkcijo omogočiti po odstranitvi akumulatorja, prenosni računalnik pred vnovično uporabo znova zaženite.

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/notebooks
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Pripomočki in storitve

Vmesnik z vrati HP Essential
USB 2.0

HP zagotavlja široko vrsto dodatne opreme profesionalnega razreda za popolno izvajanje opravil v mobilni
pisarni, ki vam bo v pomoč pri doseganju svojih poslovnih ciljev, povečevanju produktivnosti in zniževanju
stroškov.

Številka izdelka: AQ731AA

Mobilni zvočniki HP

Kompaktni in lahki mobilni zvočniki HP so oblikovani tako, da omogočajo enostavno prenosljivost in
optimalne zvočne užitke pri ploščah DVD, CD in digitalnem zvoku, saj proizvajajo bogat, visokokakovosten
zvok za uporabnike prenosnih računalnikov HP.

Številka izdelka: FS944AA

Pametni potovalni napajalnik
HP AC 65 W

HP-jevi napajalniki za izmenični tok hkrati napajajo prenosnik in polnijo notranji akumulator. Ti napajalniki
vam omogočajo polnjenje prenosnika, ko niste v pisarni ali ko ste na poti. Potovalni napajalnik HP 65 W
Slim je popolna izbira za mednarodne potnike ali »cestne bojevnike«, ki so vedno na poti. Napajalnik je 40
% tanjši kot standardni napajalnik 65 W, poleg tega pa vsebuje priročna vrata USB za polnjenje drugih
pripomočkov med delom. Štiri mednarodne vtičnice za napajalnik poskrbijo za to, da potovalni napajalnik
Slim deluje, kamor koli greste, vse pa lahko hranite v modni zaščitni torbi.

Številka izdelka: AU155AA

Filter za zasebnost HP 15,6

Naj vas radovedneži več ne skrbijo. Ta edinstvena HP-jeva rešitev, ki je narejena po vaši meri, zagotavlja, da
zaupne poslovne podatke, osebne podatke in finančne zapiske vidijo samo osebe, ki sedijo pred
prenosnikom.

Številka izdelka: AU103AA

Ključavnica HP Notebook
Combo

Zaščitite svoj prenosnik in priklopno postajo s ključavnico HP Compaq Notebook Combo Lock.

Številka izdelka: AY475AA

3-leta naslednji delovni dan
na domu

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil
pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo

Številka izdelka: UK704E

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/hpoptions
Najboljše delovanje računalnika s programsko opremo HP Support Assistant www.hp.com/eu/supportassistant

