HP ProBook 6555b notebook pc
Herzie de status quo

De HP ProBook 6555b notebook pc biedt flexibiliteit, functionaliteit en een
gunstige prijs. Met een gewicht vanaf 2,51 kg, een 39,6-cm (15,6-inch)
diagonaal HD LED-scherm, innovatieve beveiligingskenmerken, uitgebreide
video en een draadloze interface is productief werken gemakkelijk.

HP adviseert Windows® 7.

Met AMD quad-core, triple-core en dual-core
processoren naar keuze met VISION Pro technologie
voorziet u in de behoeften van uw bedrijf én uw
budget
Er zijn diverse accu-oplossingen beschikbaar voor
een lichter gewicht of een langere levensduur,
bijvoorbeeld de HP Long Life accu
Dual pointing devices voor meer gebruiksgemak.
Flexibele keuzemogelijkheden naar uw persoonlijke
voorkeur: touchpad of touchpad én optionele
pointstick.
Beveiligingsinstellingen voor meerdere gebruikers
implementeren, bewaken en beheren vanaf één
locatie met Central Management voor HP ProtectTools
Toegang tot e-mail zonder volledig op te starten met
HP QuickLook 3 en online in seconden met HP
QuickWeb

Automatisch data op de vaste schijf beschermen
tegen vallen en stoten met HP 3D DriveGuard
HP universele accessoires, zoals HP dockingstations,
om de mogelijkheden uit te breiden en de efficiency
te verhogen

HP ProBook 6555b notebook pc
HP adviseert Windows® 7.
SPECIFICATIES
Besturingssysteem

Voorgeïnstalleerd
Legitieme Windows®
Legitieme Windows®
Legitieme Windows®
Legitieme Windows®
FreeDOS

7
7
7
7

Professional 32
Professional 64
Home Premium 32
Home Basic 32

Ondersteund

Processor

AMD Phenom II quad-core mobiele processor N950 (2,1 GHz, 2 MB L2 cache); AMD Phenom II quad-core mobiele processor N930 (2 GHz, 2 MB L2 cache); AMD
Phenom II triple-core mobiele processor N850 (2,2 GHz, 1,5 MB L2 cache); AMD Phenom II triple-core mobiele processor N830 (2,1 GHz, 1,5 MB L2 cache); AMD
Phenom II dual-core mobiele processor N640 (2,9 GHz, 2 MB L2 cache); AMD Phenom II dual-core mobiele processor N620 (2,8 GHz, 2 MB L2 cache); AMD Turion II
dual-core mobiele processor N530 (2,5 GHz, 2 MB L2 cache); AMD Turion II dual-core mobiele processor P520 (2,3 GHz, 2 MB L2 cache); AMD Athlon II dual-core
processor P340 (2,2 GHz, 1 MB L2 cache); AMD Athlon II dual-core processor P320 (2,1 GHz, 1 MB L2 cache)

Chipset

AMD M880G

Geheugen

DDR3 SDRAM, 1333-MHz, 2048/4096 MB; 2 SODIMM; Uit te breiden tot 8 GB

Interne opslag

SATA II vaste schijf 250, 320 of 500 GB (7200-rpm) of 320-GB zelf-versleutelende schijf (7200-rpm), HP 3D DriveGuard

Upgradeslot

Dvd±rw SuperMulti met DL; Dvd-rom

Scherm

39,6-cm (15,6-inch) diagonaal LED-backlit HD ontspiegeld (1366 x 768); 39,6-cm (15,6-inch) diagonaal LED-backlit HD+ WVA ontspiegeld (1600 x 900)

Video

ATI Mobility Radeon HD 4250

Audio/Visueel

HP Premier Sound; Geïntegreerde stereoluidsprekers; Ingebouwde microfoon (dual-array microfoons indien uitgerust met de optionele 2-MP webcam); Tiptoetsbediening

Ondersteuning voor draadloos gebruik HP mobiel breedband (met technologie van Gobi) met GPS; Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g/n; Broadcom 802.11b/g; Geïntegreerde HP module met
draadloze Bluetooth 2.1+EDR-technologie

Communicatie

Geïntegreerde Marvell Gigabit Ethernet controller (10/100/1000 NIC)

Uitbreidingsslots

1 Express Card/54; 1 mediakaartlezer; Een optionele geïntegreerde Smart Card-lezer is beschikbaar en vervangt het type ExpressCard/54 (of ExpressCard/34) card-slot.

Poorten en connectoren

3 USB 2.0; 1 eSATA/USB 2.0 combo; 1 externe VGA-monitor; 1 DisplayPort; 1 1394a; 1 serieel; 1 stereo microfooningang; 1 stereo hoofdtelefoon/lijnuitgang; 1
netvoeding; 1 RJ-11 (geselecteerde modellen); 1 RJ-45; 1 dockingconnector; 1 tweede accuconnector

Invoerapparaat

Standaard morsbestendig toetsenbord met vochtafvoer en aparte numerieke toetsen; Touch-pad met scrollzone en twee knoppen; 2-MP webcam (geselecteerde modellen)

Software

HP Recovery Manager (alleen beschikbaar bij Windows 7); HP Support Assistant (alleen beschikbaar bij Windows 7); HP ProtectTools Security Manager; HP ProtectTools
voor Central Management; HP software voor sneltoetsen; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; HP Power Assistant; HP Connection Manager 3.1; HP Wireless Assistant; HP
DayStarter; Microsoft Office 2010 voorgeladen (een productcode moet worden aangeschaft om de volledige Office 2010 suite te activeren)

Beveiliging

HP ProtectTools Security Manager; Enhanced Pre-Boot Security; HP SpareKey; One-Step Logon; Configuratiewachtwoord; Ingebouwde 1.2 TPM-beveiligingschip; TPM
Enhanced DriveLock; HP Disk Sanitizer; Slot; Ondersteuning voor Computrace LoJack Pro voor HP ProtectTools

Afmetingen

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

Gewicht

Vanaf 2.51 kg; Gewicht is afhankelijk van configuratie en componenten

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR® (geselecteerde modellen)

Voeding

6-cels (55-Watt/uur) li-ion; 6-cels Long Life (51-Watt/uur) li-ion; 90-Watt HP netadapter; HP snellader

Levensduur van de batterij

Tot 4 uur, 30 minuten (primaire 6-cels accu) of 11 uur (HP XL-Battery) of 15 uur (HP Ultra-Capacity Battery)

Garantie

1 jaar carry-in, haal- en brengservice in sommige landen (upgrades worden apart verkocht), 1 jaar garantie op primaire accu

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.eu/notebooks
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de
garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in
dit materiaal.
Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van Windows 7 volledig te benutten. Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities van Windows 7. Meer
informatie vindt u op: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Microsoft en Windows zijn handelsmerken van de Microsoft groep. AMD, AMD
Turion, Sempron en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc.
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HP ProBook 6555b notebook pc
HP adviseert Windows® 7.
Accessoires en services

HP XL-battery

Extra batterijvermogen nodig als u langere tijd niet achter uw bureau zit? Deze praktische Travel Battery
verdubbelt de levensduur van de primaire batterij, of u nu buiten kantoor werkt of in een vergaderruimte aan
het andere einde van de gang.

Bestelnr.: AJ359AA

HP 120-Watt Advanced
dockingstation

Krachtige desktopvervanger voor uw mobiele kantoor met geavanceerde mogelijkheden voor uitbreiding in
de toekomst.

Bestelnr.: NZ222AA

HP kabelslot voor
dockingstation

Het HP dockingstationkabelslot is veel eenvoudiger te gebruiken dan eerdere sloten en biedt meer veiligheid.
Het HP dockingstationkabelslot biedt twee beveiligingsopties: alleen vergrendeling van het dockingstation
(wat ook toegang tot het Advanced dockingstation driveslot onmogelijk maakt) of vergrendeling van het
dockingstation en de notebook.

Bestelnr.: AU656AA

HP Business nylon draagtas

De HP nylon draagtas is aan binnen- en buitenzijde voorzien van kenmerken die mobiele gebruikers zullen
aanspreken. De tas is gemaakt van duurzaam nylon en heeft een groot vak met opening aan de bovenzijde
met veel ruimte voor allerlei benodigdheden, business cards, mobiele telefoon en andere toebehoren. Hij
biedt plaats aan notebooks tot 40,89 cm (16,1 inch) en bevat een neopreen hoes voor een mini of dunne,
lichte notebook tot 30,73 cm (12,1 inch). Handige vakken aan de buitenzijde die worden gesloten met ritsen
en velcro geven snel toegang tot vaak gebruikte objecten. De zachte voering van handvat en
schouderbanden zorgt voor draagcomfort. Bovendien is de HP nylon draagtas te bevestigen aan een rolkoffer
of koffer. Een unieke doorhaalriem bevestigt de tas aan het handvat van een rol koffer of koffer zodat hij niet
zoekraakt of gestolen kan worden.
Bestelnr.: BP848AA

3 jaar onsite op de
volgende werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite reparatie op de volgende
werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus

Bestelnr.: U4386E

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions
HP Support Assistant zorgt dat uw pc optimaal blijft functioneren: www.hp.eu/supportassistant

