Φορητός υπολογιστής HP ProBook 6555b
Αμφισβητήστε τα καθιερωμένα

Αποκτήστε ευελιξία, λειτουργικότητα και αξία με το φορητό υπολογιστή HP
ProBook 6555b. Με αρχικό βάρος 2,51 kg, μπορείτε να διατηρείτε την
παραγωγικότητά σας εύκολα χάρη στην οθόνη LED υψηλής ευκρίνειας 39,6
cm (15,6"), τις καινοτόμες λειτουργίες ασφάλειας, τα βελτιωμένα γραφικά
και την ασύρματη συνδεσιμότητα.

Η HP συνιστά Windows® 7.

Καλύψτε τις ανάγκες της επιχείρησης και του
προϋπολογισμού σας επιλέγοντας επεξεργαστές AMD
διπλού, τριπλού και τετραπλού πυρήνα με τεχνολογία
VISION Pro
Διατίθενται πολλές λύσεις μπαταρίας για μικρότερο
βάρος ή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής,
συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας HP μεγάλης
διάρκεια ζωής
Οι συσκευές διπλής κατάδειξης προσφέρουν
μεγαλύτερη ευκολία χρήσης. Οι ευέλικτες επιλογές
περιλαμβάνουν τη δυνατότητα απλού touchpad ή
touchpad με προαιρετικό pointstick, ανάλογα με τις
προτιμήσεις σας.
Εφαρμόστε, παρακολουθήστε και διαχειριστείτε τις
ρυθμίσεις ασφαλείας για πολλούς χρήστες από ένα
κεντρικό σημείο με το Central Management for HP
ProtectTools
Δείτε τα email σας χωρίς πλήρη ενεργοποίηση
χρησιμοποιώντας το HP QuickLook 3 και συνδεθείτε
online σε δευτερόλεπτα με το HP QuickWeb

Αυτόματη προστασία των δεδομένων του σκληρού
δίσκου από πτώσεις και απότομα χτυπήματα με το HP
3D DriveGuard
Διευρύνετε τις δυνατότητες και βελτιώστε την
αποδοτικότητα με τα εξαρτήματα γενικής χρήσης HP
που περιλαμβάνουν σταθμούς σύνδεσης HP
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Λειτουργικό σύστημα

Προεγκατεστημένες
Αυθεντικά Windows®
Αυθεντικά Windows®
Αυθεντικά Windows®
Αυθεντικά Windows®
FreeDOS

7
7
7
7

Professional 32
Professional 64
Home Premium 32
Home Basic 32

Υποστηριζόμενες

Επεξεργαστής

Επεξεργαστής τετραπλού πυρήνα AMD Phenom II Mobile N950 (2,1 GHz, 2 MB L2 cache), επεξεργαστής τετραπλού πυρήνα AMD Phenom II Mobile N930 (2,0 GHz, 2 MB
L2 cache), επεξεργαστής τριπλού πυρήνα AMD Phenom II Mobile N850 (2,2 GHz, 1,5 MB L2 cache), επεξεργαστής τριπλού πυρήνα AMD Phenom II Mobile N830 (2,1
GHz, 1,5 MB L2 cache), επεξεργαστής διπλού πυρήνα AMD Phenom II Mobile N640 (2,9 GHz, 2 MB L2 cache), επεξεργαστής διπλού πυρήνα AMD Phenom II Mobile
N620 (2,8 GHz, 2 MB L2 cache), επεξεργαστής διπλού πυρήνα AMD Turion II Mobile N530 (2,5 GHz, 2MB L2 cache), επεξεργαστής διπλού πυρήνα AMD Turion II Mobile
P520 (2,3 GHz, 2 MB L2 cache), επεξεργαστής διπλού πυρήνα AMD Athlon II P340 (2,2 GHz, 1 MB L2 cache), επεξεργαστής διπλού πυρήνα AMD Athlon II P320 (2,1
GHz, 1 MB L2 cache)

Chipset

AMD M880G

Μνήµη

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 2048/4096 MB; 2 SODIMM; Αναβάθμιση έως 8 GB

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

Σκληρός δίσκος SATA II 250, 320 ή 500 GB (7200 rpm), μονάδα 320 GB με αυτοκρυπτογράφηση (7200 rpm), HP 3D DriveGuard

Upgrade Bay

DVD+/-RW SuperMulti DL, DVD-ROM

Οθόνη

Αντιθαμβωτική HD 39,6 cm (15,6") με οπισθοφωτισμό LED (1366x768), Αντιθαμβωτική HD+ WVA 39,6 cm (15,6") με οπισθοφωτισμό LED (1600x900)

Γραφικά

ATI Mobility Radeon HD 4250

Ήχος/εικόνα

HP Premier Sound, ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία, Ενσωματωμένο μικρόφωνο (περιλαμβάνεται συστοιχία δύο μικροφώνων με την προαιρετική κάμερα web 2 MP),
πλήκτρα ελέγχου ευαίσθητα στην αφή

Υποστήριξη ασύρματης επικοινωνίας

HP Mobile Broadband (με την υποστήριξη της Gobi) με GPS, Broadcom 802.11a/b/g/n, Broadcom 802.11b/g/n, Broadcom 802.11b/g, ενσωματωμένη μονάδα HP με
ασύρματη τεχνολογία Bluetooth 2.1+EDR

Επικοινωνίες

Ενσωματωμένος ελεγκτής PCI Gigabit Ethernet Marvell (10/100/1000 NIC)

Υποδοχές επέκτασης

1 Express Card/54, 1 συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών; Είναι διαθέσιμη μια προαιρετική ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών που αντικαθιστά την
υποδοχή ExpressCard/54 (ή ExpressCard/34).

Θύρες και υποδοχές

3 USB 2.0, 1 σύνθετη eSATA/USB 2.0, 1 εξωτερική οθόνη VGA, 1 DisplayPort, 1 1394a, 1 σειριακή, 1 είσοδος στερεοφωνικού μικροφώνου, 1 υποδοχή στερεοφωνικών
ακουστικών/εξόδου, 1 σύνδεση AC, 1 RJ-11 (επιλεγμένα μοντέλα), 1 RJ-45, 1 υποδοχή σταθμού επιτραπέζιας σύνδεσης, 1 υποδοχή δευτερεύουσας μπαταρίας

Συσκευή εισόδου

Αδιάβροχο πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους με αγωγούς αποστράγγισης και ξεχωριστό αριθμητικό πληκτρολόγιο; Touchpad με ζώνη κύλισης και δύο κουμπιά; Κάμερα web
2 MP (επιλεγμένα μοντέλα)

Λογισμικό

HP Recovery Manager (διαθέσιμο μόνο με τα Windows 7), HP Support Assistant (διαθέσιμο μόνο με τα Windows 7), HP ProtectTools Security Manager, HP ProtectTools for
Central Management, λογισμικό HP Quick Launch Buttons, HP QuickLook 3, HP QuickWeb, HP Power Assistant, HP Connection Manager 3.1, HP Wireless Assistant, HP
DayStarter, προφορτωμένο Microsoft Office 2010 (απαιτείται η αγορά κλειδιού προϊόντος για την ενεργοποίηση της πλήρους σουίτας του Office 2010)

Ασφάλεια

HP ProtectTools Security Manager, βελτιωμένη ασφάλεια πριν από την εκκίνηση, HP SpareKey, σύνδεση σε ένα βήμα, κωδικός πρόσβασης ρύθμισης, ενσωματωμένο chip
ασφαλείας TPM 1.2, TPM Enhanced DriveLock, HP Disk Sanitizer, υποδοχή κλειδαριάς, υποστήριξη για Computrace LoJack Pro for HP ProtectTools,

Διαστάσεις

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

Βάρος

Αρχικό βάρος 2,51 kg; Το βάρος ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση και τα στοιχεία

Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας ENERGY STAR® (επιλεγμένα μοντέλα)
Ισχύς

Ιόντων λιθίου 6 στοιχείων (55 WHr), 6 στοιχείων (51 WHr) μεγάλης διάρκειας; Τροφοδοτικό AC HP 90 W, HP Fast Charge

Διάρκεια μπαταρίας

Έως 4 ώρες και 30 λεπτά (κύρια μπαταρία 6 στοιχείων) ή 11 ώρες (μπαταρία εκτεταμένης διάρκειας HP) ή 15 ώρες (μπαταρία υψηλής χωρητικότητας HP)

Εγγύηση

Υπηρεσία παράδοσης, παραλαβής και επιστροφής σε ορισμένες χώρες (διατίθενται αναβαθμίσεις, παρέχονται ξεχωριστά) 1 έτους, εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.eu/notebooks
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP
διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή
συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και χωριστά αγορασμένο υλικό για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows 7. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των
Windows 7. Για λεπτομέρειες: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά σήματα του ομίλου
εταιρειών Microsoft. Οι επωνυμίες AMD, AMD Turion, Sempron και οι συνδυασμοί τους είναι εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc.
4AA1-2254ELE. Δεκέμβριος 2011
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Μπαταρία HP εκτεταμένης
διάρκειας

Χρειάζεστε επιπλέον ισχύ μπαταρίας για τα διαστήματα που βρίσκεστε μακριά από το γραφείο σας; Είτε
βρίσκεστε εκτός γραφείου είτε σε μια συνάντηση μέσα στο γραφείο, αυτή η ευέλικτη μονάδα παρέχει διάρκεια
μεγαλύτερη από τη διπλάσια σε σχέση με τη βασική μπαταρία σας.

Αριθμός προϊόντος: AJ359AA

Εξελιγμένος σταθμός
σύνδεσης HP 120W

Ισχυρή λύση αντικατάστασης επιτραπέζιου υπολογιστή για το κινητό γραφείο σας με προηγμένες δυνατότητες
για μελλοντική επέκταση.

Αριθμός προϊόντος: NZ222AA

Κλειδαριά με καλώδιο
σταθμού σύνδεσης HP

Η κλειδαριά καλωδίου του σταθμού σύνδεσης HP είναι πολύ πιο απλή στη χρήση από προηγούμενες
κλειδαριές και παρέχει βελτιωμένη ασφάλεια. Η κλειδαριά καλωδίου σταθμού σύνδεσης HP σάς παρέχει δύο
επιλογές κλειδώματος: κλείδωμα μόνο του σταθμού σύνδεσης (που αποτρέπει επίσης την πρόσβαση στη θήκη
μονάδας του σταθμού προηγμένης σύνδεσης) ή κλείδωμα και του σταθμού σύνδεσης και του φορητού
υπολογιστή.

Αριθμός προϊόντος: AU656AA

Επαγγελματική νάιλον τσάντα
μεταφοράς HP

Η επαγγελματική νάιλον τσάντα μεταφοράς HP έχει σχεδιαστεί μέσα και έξω με χαρακτηριστικά τα οποία θα
εκτιμήσουν όσοι ταξιδεύουν συχνά. Κατασκευασμένη από ανθεκτικό νάιλον, η τσάντα παρέχει μια μεγάλη θήκη
με άνοιγμα από πάνω και πολύ χώρο για να οργανώσετε έγγραφα, να φυλάξετε επαγγελματικές κάρτες, κινητά
τηλέφωνα και άλλο εξοπλισμό. Μπορεί να μεταφέρει φορητό υπολογιστή έως 16,1 ίντσες (40,89 cm) ενώ
περιλαμβάνει και μια θήκη από νεοπρένιο για έναν mini ή λεπτό και ελαφρύ φορητό υπολογιστή έως 12,1
ίντσες (30,73 cm). Οι πρακτικές εξωτερικές τσέπες παρέχουν γρήγορη πρόσβαση σε αντικείμενα που
χρησιμοποιείται συχνά, ενώ κλείνουν με φερμουάρ και βέλκρο. Η πρόσθετη επένδυση στις λαβές και στον
ιμάντα ώμου παρέχει άνεση κατά τη μεταφορά. Και πάνω απ' όλα, μπορείτε να προσαρτήσετε τη νάιλον τσάντα
μεταφοράς HP σε μια αποσκευή ή βαλίτσα με ροδάκια. Ένας μοναδικός ιμάντας στερέωσης διατηρεί τη θήκη
προσαρτημένη στη λαβή της αποσκευής ή της βαλίτσας ώστε να μην χαθεί ή κλαπεί.
Αριθμός προϊόντος: BP848AA

3 έτη επιτόπου εξυπηρέτηση
την επόμενη εργάσιμη

Λάβετε υπηρεσία επιτόπου επισκευής του υπολογιστή σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο
τεχνικό της HP για 3 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως.

Αριθμός προϊόντος: U4386E

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/hpoptions
Διατηρήστε τον υπολογιστή σας σε βέλτιστη λειτουργική κατάσταση με το HP Support Assistant, www.hp.eu/supportassistant

