Notebook HP ProBook 6555b
Czas na zmianę

Notebook HP ProBook 6555b cechuje się elastycznością, funkcjonalnością
oraz przystępną ceną. Ważące zaledwie 2,51 kg urządzenie gwarantuje
produktywność dzięki wyświetlaczowi LED HD o przekątnej 39,6 cm (15,6"),
nowatorskim funkcjom zabezpieczeń, karcie graficznej o dużych
możliwościach i funkcjom łączności bezprzewodowej.

HP zaleca system Windows® 7.

Dwurdzeniowe, trójrdzeniowe i czterordzeniowe
procesory AMD z technologią VISION Pro spełnią
wymagania przedsiębiorstwa po przystępnej cenie

Funkcja HP 3D DriveGuard automatycznie chroni
dane zapisane na dysku twardym przed skutkami
upadku lub uderzenia

Można wybrać różne typy akumulatorów, które
zmniejszają ciężar urządzenia lub wydłużają czas
pracy, np. HP Long Life

Uniwersalne akcesoria HP, takie jak stacje dokowania
HP, zwiększają funkcjonalność i efektywność pracy

Podwójne urządzenia wskazujące cechują się
łatwiejszą obsługą. Elastyczne funkcje obejmują
wybór tabliczki dotykowej lub tabliczki dotykowej z
opcjonalnym wskaźnikiem pod kątem osobistych
upodobań.
Funkcja Central Management dla pakietu HP
ProtectTools umożliwia wdrażanie i monitorowanie
ustawień zabezpieczeń dla wielu użytkowników oraz
zarządzanie nimi z jednego miejsca
Funkcja HP QuickLook 3 umożliwia dostęp do poczty
elektronicznej bez konieczności uruchamiania
notebooka, a funkcja HP QuickWeb w ciągu kilku
sekund zapewnia dostęp do Internetu

Notebook HP ProBook 6555b
HP zaleca system Windows® 7.
DANE TECHNICZNE
System operacyjny

Zainstalowane fabrycznie
Oryginalny Windows® 7 Professional 32
Oryginalny Windows® 7 Professional 64
Oryginalny Windows® 7 Home Premium 32
Oryginalny Windows® 7 Home Basic 32
FreeDOS

Procesor

Czterordzeniowy procesor do notebooka AMD Phenom II N950 (2,1 GHz, 2 MB pamięci podręcznej L2); Czterordzeniowy procesor do notebooka AMD Phenom II N930
(2,0 GHz, 2 MB pamięci podręcznej L2); Trzyrdzeniowy procesor do notebooka AMD Phenom II N850 (2,2 GHz, 1,5 MB pamięci podręcznej L2); Trzyrdzeniowy
procesor do notebooka AMD Phenom II N830 (2,1 GHz, 1,5 MB pamięci podręcznej L2); Dwurdzeniowy procesor do notebooka AMD Phenom II N640 (2,9 GHz, 2 MB
pamięci podręcznej L2); Dwurdzeniowy procesor do notebooka AMD Phenom II N620 (2,8 GHz, 2 MB pamięci podręcznej L2); Dwurdzeniowy procesor do notebooka
AMD Turion II N530 (2,5 GHz, 2 MB pamięci podręcznej L2); Dwurdzeniowy procesor do notebooka AMD Turion II P520 (2,3 GHz, 2 MB pamięci podręcznej L2);
Dwurdzeniowy procesor AMD Athlon II P340 (2,2 GHz, 1 MB pamięci podręcznej L2); Dwurdzeniowy procesor AMD Athlon II P320 (2,1 GHz, 1 MB pamięci podręcznej
L2)

Zestaw układów

AMD M880G

Pamięć

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 2048 lub 4096 MB; 2 gniazda SODIMM; Możliwość rozbudowy do 8 GB

Wewnętrzna pamięć masowa

Dysk twardy SATA II 250, 320 lub 500 GB (7200 obr./min), Self Encrypting Drive 320 GB (7200 obr./min), HP 3D DriveGuard

Wnęka rozszerzeń:

Napęd DVD+/–RW SuperMulti DL; Napęd DVD-ROM

Wyświetlacz

Ekran LED HD o przekątnej 39,6 cm (15,6"; 1366x768), z powłoką antyrefleksyjną; Ekran LED HD o przekątnej 39,6 cm (15,6"; 1600x900), z powłoką antyrefleksyjną

Grafika

ATI Mobility Radeon HD 4250

Audiowizualny

karta dźwiękowa HP Premier Sound; Wbudowane głośniki stereo; Wbudowany mikrofon (zespół dwóch mikrofonów z opcjonalną kamerą internetową o rozdzielczości 2
megapiksele); Dotykowe elementy sterujące

Obsługiwany

Obsługa komunikacji bezprzewodowej Moduł szerokopasmowy HP Mobile Broadband (oparty na technologii Gobi) z nawigacją GPS; Karta sieciowa Broadcom 802.11a/b/g/n; Karta sieciowa Broadcom
802.11b/g/n; Karta sieciowa Broadcom 802.11b/g; Zintegrowany moduł HP z technologią bezprzewodową Bluetooth 2.1+EDR

Komunikacja

Wbudowana karta sieciowa Marvell PCI Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Gniazda rozszerzeń

1 gniazdo kart Express Card/54; 1 czytnik kart pamięci; Jest dostępny opcj. wbudowany czytnik kart procesorowych i można go zaintalować zamiast gniazda
ExpressCard/54 (lub ExpressCard/34).

Porty i złącza

3 porty USB 2.0; 1 port eSATA/USB 2.0 (combo); 1 gniazdo zew. monitora VGA; 1 złącze DisplayPort; 1 port 1394a; 1 port szeregowy; 1 wejście mikrofonu stereo; 1
wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio; 1 gniazdo zasilania; 1 złącze RJ-11 (wybrane modele); 1 port RJ-45; 1 złącze dokowania; 1 złącze akumulatora
dodatkowego

Urządzenie wejściowe

Pełnowymiarowa, odporna na zalanie klawiatura z kanalikami odpływowymi i osobna klawiatura numeryczna; Tabliczka dotykowa z obszarem przewijania i dwoma
przyciskami wyboru; Kamera internetowa 2 MP (w wybranych modelach)

Oprogramowanie

HP Recovery Manager (dostępny tylko w systemie Windows 7); HP Support Assistant (dostępny tylko w systemie Windows 7); HP ProtectTools Security Manager; HP
ProtectTools for Central Management; Oprogramowanie HP QuickLaunch Buttons; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; HP Power Assistant; HP Connection Manager 3.1; HP
Wireless Assistant; HP DayStarter; Fabrycznie zainstalowany pakiet Microsoft Office 2010 (aktywacja całego pakietu Office 2010 wymaga zakupienia klucza produktu)

Bezpieczeństwo

HP ProtectTools Security Manager; Enhanced Pre-Boot Security; HP SpareKey; One-Step Logon; Hasło administratora; Wbudowany układ zabezpieczający TPM 1.2;
Enhanced Drive Lock TPM; HP Disk Sanitizer; Gniazdo blokady; Obsługa Computrace LoJack Pro for HP ProtectTools

Wymiary

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

Waga

Od 2,51 kg; Waga zależy od konfiguracji i składników

Spełniane normy w zakresie sprawności Certyfikat ENERGY STAR® (wybrane modele)
energetycznej
Zasilanie
6-ogniwowy akumulator litowy (55 Wh); 6-ogniwowy akumulator litowy Long Life (51 Wh); Zasilacz HP 90 W; Technologia HP Fast Charge
Czas pracy akumulatora

Do 4 godz. 30 min (podstawowy akumulator 6-ogniwowy) lub 11 godz. (akumulator HP Extended Life) lub 15 godz. (akumulator HP Ultra-Capacity)

Gwarancja

Roczna gwarancja z naprawą w punkcie serwisowym
w niektórych krajach z odbiorem i zwrotem do klienta (dostępne są rozszerzenia gwarancji sprzedawane oddzielnie), roczna gwarancja na akumulator podstawowy

Więcej informacji na stronie www.hp.eu/notebooks
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone
w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy
techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
Pełny dostęp do wszystkich funkcji Windows 7 w tym urządzeniu może wymagać uaktualnienia i/lub osobnego zakupu sprzętu. Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich wersjach Windows 7. Szczegółowe
informacje znajdują się pod adresem http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Bluetooth jest znakiem towarowym swojego właściciela, używanym przez firmę Hewlett-Packard na podstawie licencji. Microsoft i Windows są znakami towarowymi grupy kapitałowej Microsoft. AMD, AMD Turion,
Sempron oraz różne połączenia tych nazw są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices Inc.
4AA1-2254PLE. Grudzień 2011
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Akcesoria i usługi

Akumulator HP Extended Life

Dla tych, którzy muszą dłużej pracować z dala od biurka. Podczas pobytu u klienta lub zebrania w sali
konferencyjnej ten poręczny akumulator zapewnia ponad dwukrotnie dłuższy czas pracy niż akumulator
standardowy.

Numer produktu: AJ359AA

Zaawansowana stacja
dokowania HP 120 W

Solidne rozwiązanie zastępujące komputer biurkowy w mobilnym biurze, które oferuje zaawansowane
funkcje umożliwiające rozbudowę w przyszłości.

Numer produktu: NZ222AA

Blokada stacji dokującej HP
(przewodowa)

Blokada stacji dokującej HP Cable jest znacznie łatwiejsza w obsłudze niż oferowane dotąd blokady i
zapewnia lepsze bezpieczeństwo. Blokada stacji dokującej HP Cable oferuje dwie opcje zabezpieczeń:
zablokowanie samej stacji dokowania (co uniemożliwia też dostęp do wnęki na napęd w zaawansowanej
stacji dokowania) lub zablokowanie zarówno stacji dokowania, jak i notebooka.

Numer produktu: AU656AA

Torba nylonowa HP Business

Torba nylonowa HP Business zapewnia funkcjonalność, którą docenią osoby wykorzystujące w podróży
technologie mobilne. Wykonana z trwałego nylonu torba oferuje dużą, ładowaną od góry kieszeń, w której
znajdzie się miejsce na wiele materiałów. Można w niej także przechowywać wizytówki, telefony
komórkowe i inne przedmioty. Można przenosić notebooki z ekranem o przekątnej maks. 40,89 cm (16,1"),
a dołączona neoprenowa kieszeń jest przeznaczona do cienkich i lekkich notebooków oraz urządzeń z serii
Mini z ekranem o przekątnej 30,73 cm (12,1"). Wygodne kieszenie zewnętrzne, zapinane na dwa zamki i
rzep, zapewniają szybki dostęp do często używanych przedmiotów. Dodatkowy materiał na uchwytach i
pasku na ramię zapewnia komfort podczas przenoszenia notebooka. Nylonową torbę HP można przyczepić
do wózka lub walizki. Wyjątkowy przeciągany pasek umożliwia przyczepienie torby do uchwytu wózka lub
walizki, aby nie została zgubiona lub skradziona.
Numer produktu: BP848AA

3 lata, serwis w następnym
dniu roboczym, w miejscu
instalacji

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa komputera zostanie przeprowadzona z dojazdem na
miejsce w następnym dniu roboczym przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP

Numer produktu: U4386E

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/hpoptions
Oprogramowanie HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant) zapewnia maksymalną sprawność komputera

