Notebook HP ProBook 6555b
Změňte současný stav

Notebook HP ProBook 6555b zaručuje flexibilitu, funkčnost a užitnou
hodnotu. Základní hmotnost 2,51 kg, 39,6cm (15,6") displej LED HD,
inovativní funkce zabezpečení, zdokonalená grafická karta a bezdrátové
připojení zaručují produktivitu.

Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.

Pro splnění požadavků vaší firmy a rozpočtu můžete
volit mezi čtyřjádrovými, tříjádrovými a
dvoujádrovými procesory AMD s technologií VISION
Pro
K dispozici jsou řešení baterií s nižší hmotností nebo
delší životností, například baterie s prodlouženou
životností HP Long Life Battery
Zařízení pro duální polohování usnadňuje používání.
Na základě vašich osobních preferencí můžete zvolit
touchpad nebo touchpad s volitelným pointstickem.
Centrální správa nástroje HP ProtectTools umožňuje z
jednoho místa pohodlně nasazovat, sledovat a
spravovat nastavení zabezpečení pro více uživatelů
Režim HP QuickLook 3 umožňuje přístup k e-mailům
bez nutnosti spouštět systém, režim HP QuickWeb
vám umožní být online během pár sekund

Funkce HP 3D DriveGuard automaticky chrání data
na pevném disku při pádech a náhlých nárazech
Univerzální příslušenství HP zahrnující dokovací
stanice HP rozšiřuje vaše možnosti a zvyšuje efektivitu
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Operační systém

Předinstalováno
Originální Windows®
Originální Windows®
Originální Windows®
Originální Windows®
FreeDOS

7
7
7
7

Professional 32
Professional 64
Home Premium 32
Home Basic 32

Podporováno

Procesor

Čtyřjádrový procesor AMD Phenom II Mobile N950 (2,1 GHz, 2 MB mezipaměti L2); čtyřjádrový procesor AMD Phenom II Mobile N930 (2,0 GHz, 2 MB mezipaměti
L2); tříjádrový procesor AMD Phenom II Mobile N850 (2,2 GHz, 1,5 MB mezipaměti L2); tříjádrový procesor AMD Phenom II Mobile N830 (2,1 GHz, 1,5 MB
mezipaměti L2); dvoujádrový procesor AMD Phenom II Mobile N640 (2,9 GHz, 2 MB mezipaměti L2); dvoujádrový procesor AMD Phenom II Mobile N620 (2,8 GHz,
2 MB mezipaměti L2); dvoujádrový procesor AMD Turion II Mobile N530 (2,5 GHz, 2 MB mezipaměti L2); dvoujádrový procesor AMD Turion II Mobile P520 (2,3 GHz,
2 MB mezipaměti L2); dvoujádrový procesor AMD Athlon II P340 (2,2 GHz, 1 MB mezipaměti L2); dvoujádrový procesor AMD Athlon II P320 (2,1 GHz, 1 MB
mezipaměti L2)

Čipová sada

AMD M880G

Paměť

DDR3 SDRAM, 1 333 MHz, 2 048 nebo 4 096 MB; 2 sloty SODIMM; Možnost upgradu na 8 GB

Interní paměť

Pevný disk SATA II 250, 320 nebo 500 GB (7 200 ot./min), 320GB disk s automatickým šifrováním (7 200 ot./min.), HP 3D DriveGuard

Pozice pro upgrade

DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD-ROM

Monitor

39,6cm (15,6") displej HD (1 366 x 768) s podsvícením LED a antireflexní úpravou; 39,6cm (15,6") displej HD+ (1 600 x 900) s podsvícením LED a širokým pozorovacím
úhlem

Grafická karta

Grafická karta ATI Mobility Radeon HD 4250

Audio/Visual

HP Premier Sound; Integrované stereofonní reproduktory; Vestavěný mikrofon (duální mikrofon s volitelnou 2MP webovou kamerou); Dotykové ovládací prvky

Podpora bezdrátové sítě

Modul HP pro mobilní širokopásmové připojení (technologie Gobi) s GPS; Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g/n; Broadcom 802.11b/g; integrovaný
modul HP s bezdrátovou technologií Bluetooth 2.1+EDR

Komunikace

Integrovaný síťový řadič Marvell PCI Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mb/s)

Rozšiřující sloty

1 karta Express Card/54; 1 čtečka mediálních karet; Volitelná integrovaná čtečka čipových karet, která nahrazuje zásuvku pro karty ExpressCard/54 (nebo
ExpressCard/34).

Porty a konektory

3 USB 2.0; 1 kombinovaný port eSATA/USB 2.0; 1 externí monitor VGA; 1 DisplayPort; 1 1394a; 1 sériový port; 1 stereofonní mikrofonní vstup; 1 stereofonní
sluchátkový/linkový výstup; 1 vstup napájení; 1 RJ-11 (vybrané modely); 1 RJ-45; 1 dokovací konektor; 1 konektor sekundární baterie

Vstupní zařízení

Plnohodnotná klávesnice odolná proti polití s drážkami a samostatnou numerickou klávesnicí; Zařízení touchpad se dvěma tlačítky a oblastí posouvání; 2MP webová
kamera (vybrané modely)

Software

HP Recovery Manager (k dispozici pouze se systémem Windows 7); HP Support Assistant (k dispozici pouze se systémem Windows 7); HP ProtectTools Security Manager;
HP ProtectTools for Central Management; software HP QuickLaunch Buttons; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; HP Power Assistant; HP Connection Manager 3.1; HP
Wireless Assistant; HP DayStarter; Předinstalovaná sada Microsoft Office 2010 (k aktivaci plné sady Office 2010 je nutné zakoupit klíč Product Key)

Zabezpečení

HP ProtectTools Security Manager; Rozšířené zabezpečení před spuštěním; HP SpareKey; Rychlé přihlášení; Heslo pro Setup; Vestavěný bezpečnostní čip TPM 1.2; Zámek
TPM Enhanced DriveLock; HP Disk Sanitizer; Zásuvka pro zámek; Podpora služby Computrace LoJack Pro pro nástroj HP ProtectTools

Rozměry

37,14 x 24,8 x 3,48 cm

Hmotnost

Hmotnost od 2.51 kg; Hmotnost se liší podle konfigurace a jednotlivých dílů

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost
Napájení

ENERGY STAR® (vybrané modely)

Životnost baterie

Až 4 hodiny 30 minut (primární 6článková baterie), 11 hodin (baterie HP Extended Life) nebo 15 hodin (baterie HP Ultra-Capacity)

Záruka

Roční záruka s doručením, v některých zemích vyzvednutí a vrácení (upgrady jsou k dispozici, lze je zakoupit samostatně), roční záruka na primární baterii

6článková li-ion (55 Wh); 6článková li-ion s dlouhou životností (51 Wh); Síťový adaptér HP 90 W stř.; Technologie HP Fast Charge

Další informace najdete na webu www.hp.eu/notebooks
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Příslušenství a služby

Baterie HP s prodlouž.
životností

Potřebujete záložní baterii, abyste mohli déle pracovat mimo kancelář? Ať už jednáte se zákazníkem či máte
prezentaci v zasedací místnosti, vždy vám dobře poslouží tento pohotový pomocník, který prodlouží dobu
provozu na jedno nabití o více než dvojnásobek.

Produktové číslo: AJ359AA

Rozšířená dokovací stanice
HP 120 W

Robustní náhradní stolní řešení pro mobilní kancelář s pokročilými funkcemi pro budoucí rozšiřování.

Produktové číslo: NZ222AA

Kabelový zámek dokovací
stanice HP

Kabelový zámek dokovací stanice HP se používá mnohem snadněji než předchozí zámky a poskytuje
vylepšené zabezpečení. Kabelový zámek dokovací stanice HP nabízí dvě možnosti zabezpečení: uzamknutí
jen dokovací stanice (což také zabraňuje přístupu k pozici jednotek rozšířené dokovací stanice) nebo
uzamknutí dokovací stanice i notebooku.

Produktové číslo: AU656AA

Nylonová brašna HP
Business

Provedení vnější i vnitřní strany nylonové brašny HP Business ocení i náročný mobilní uživatel. Tato brašna
zhotovená z odolného nylonu nabízí velký hlavní prostor se spoustou možností k uspořádání podkladů,
navštívenek, mobilních telefonů a jiného příslušenství. Vejde se do ní notebook s úhlopříčkou až 16,1 palce
(40,89 cm). Obsažený neoprenový vak navíc slouží k uložení netbooků nebo tenkých a lehkých notebooků
s úhlopříčkou do 12,1 palce (30,73 cm). Díky vnější kapse budete mít často používaná zařízení rychle na
dosah. Kapsu lze zavřít na zip nebo pomocí suchého zipu. Vycpávky rukojetí a ramenního popruhu zaručují
pohodlné přenášení. A to nejdůležitější na konec: nylonovou brašnu HP lze připevnit k vozíku nebo ke
kufříku. Jedinečný provlékací popruh udržuje brašnu připevněnou k vozíku nebo kufříku, takže ji neztratíte ani
vám nebude ukradena.
Produktové číslo: BP848AA

3letá záruka, další pracovní
den u zákazníka

Získejte pro své zařízení 3letou záruku na opravy u zákazníka následující pracovní den kvalifikovaným
technikem společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.

Produktové číslo: U4386E

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/hpoptions
Díky softwaru HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant) můžete počítač neustále udržovat v ideálním stavu.

