Portátil Empresarial HP ProBook 6555b
Desafie o Status Quo

Obtenha flexibilidade, funcionalidade e valor com o Portátil Empresarial HP
ProBook 6555b. Com um peso inicial de 2,51 kg, é fácil manter a
produtividade com um ecrã LED HD de 39,6 cm (15,6") na diagonal,
funcionalidades de segurança inovadoras, gráficos melhorados e
conectividade sem fios.

A HP recomenda o Windows® 7.

Responda às exigências da sua empresa e orçamento
escolhendo processadores AMD quad-core, triple-core
e dual-core com tecnologia VISION Pro

Proteja automaticamente os dados da unidade de
disco rígido contra quedas e impactos súbitos com o
HP 3D DriveGuard

Várias opções de bateria disponíveis para menor
peso ou duração prolongada da bateria, incluindo a
Bateria de longa duração HP

Expanda capacidades e melhore a eficiência com os
acessórios universais HP, incluindo estações de
ancoragem HP

Os dispositivos apontadores duplos proporcionam
maior facilidade de utilização. As opções flexíveis
incluem a escolha entre um painel táctil ou um painel
táctil com apontador opcional, de acordo com a sua
preferência pessoal.
Implemente, monitorize e faça a gestão de definições
de segurança para vários utilizadores a partir de uma
localização cómoda com o Central Management for
HP ProtectTools
Aceda ao correio electrónico sem ter de reiniciar
totalmente utilizando o HP QuickLook 3 e fique online
em segundos com o HP QuickWeb

Portátil Empresarial HP ProBook 6555b
A HP recomenda o Windows® 7.
ESPECIFICAÇÕES
Sistema operativo

Pré-instalado
Windows® 7
Windows® 7
Windows® 7
Windows® 7
FreeDOS

Professional genuíno 32
Professional 64 Genuíno
Home Premium genuíno 32
Home Basic genuíno 32

Suportados

Processador

Processador AMD Phenom II Quad-Core Mobile N950 (2.1 GHz, 2 MB de L2 cache); Processador AMD Phenom II Quad-Core Mobile N930 (2.0 GHz, 2 MB de L2
cache); Processador AMD Phenom II Triple-Core Mobile N850 (2.2 GHz, 1,5 MB de L2 cache); Processador AMD Phenom II Triple-Core Mobile N830 (2.1 GHz, 1,5 MB
de L2 cache); Processador AMD Phenom II Dual-Core Mobile N640 (2.9 GHz, 2 MB de L2 cache); Processador AMD Phenom II Dual-Core Mobile N620 (2.8 GHz, 2 MB
de L2 cache); Processador AMD Turion II Dual-Core Mobile N530 (2.5 GHz, 2MB de L2 cache); Processador AMD Turion II Dual-Core Mobile P520 (2.3 GHz, 2 MB de
L2 cache); Processador AMD Athlon II Dual-Core P340 (2.2 GHz, 1 MB de L2 cache); Processador AMD Athlon II Dual-Core P320 (2.1 GHz, 1 MB de L2 cache)

Chipset

AMD M880G

Memória

SDRAM DDR3, 1333 MHz, 2048/4096 MB; 2 SODIMM; Expansível a 8 GB

Armazenamento Interno

Disco rígido SATA II de 250, 320 ou 500 GB (7200 rpm), Self Encrypting Drive de 320 GB (7200 rpm), HP 3D DriveGuard

Baía para actualização:

DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD-ROM

Ecrã

HD anti-reflexo de 39,6 cm (15,6 pol.) na diagonal com retroiluminação LED (1366 x 768); HD+ WVA anti-reflexo de 39,6 cm (15,6 pol.) na diagonal com
retroiluminação LED (1600 x 900)

Gráficos

ATI Mobility Radeon HD 4250

Áudio/Visual

Som HP Premium; Altifalantes estéreo integrados; Microfone integrado (sistema de microfone duplo quando equipado com webcam opcional de 2 MP); Controlos sensíveis
ao toque

Suporte para Comunicações Sem Fios

Banda Larga Móvel HP (desenvolvido por Gobi™) com GPS; Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g/n; Broadcom 802.11b/g; Módulo HP integrado com
Tecnologia sem fios Bluetooth 2.1+EDR

Comunicações

Controlador Marvell Gigabit Ethernet PCI (10/100/1000 NIC) integrado

Slots de expansão

1 ExpressCard/54; 1 Leitor Media Card; Está disponível um Leitor de Smart Card integrado opcional e substitui a ranhura ExpressCard/54 (ou ExpressCard/34).

Portas e Ligações

3 USB 2.0; 1 eSATA/USB 2.0 Combo; 1 monitor VGA externo; 1 DisplayPort; 1 1394a; 1 série; 1 entrada para microfone estéreo; 1 saída de linha/auscultadores
estéreo; 1 alimentação CA; 1 RJ-11 (alguns modelos); 1 RJ-45; 1 conector de ancoragem; 1 conector de bateria secundário

Dispositivo de Entrada

Teclado completo resistente a salpicos com drenagem e teclado numérico separado; Touchpad com zona de deslocamento, dois botões de selecção; Webcam de 2 MP
(em alguns modelos)

Software

HP Recovery Manager (disponível apenas com Windows 7); HP Support Assistant (disponível apenas com Windows 7); HP ProtectTools Security Manager; HP ProtectTools
for Central Management; Software HP Quick Launch Buttons; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; HP Power Assistant; HP Connection Manager 3.1; HP Wireless Assistant; HP
DayStarter; Microsoft Office 2010 pré-carregado (é necessária a aquisição de uma Chave de Produto para activar um pacote completo do Office 2010)

Segurança

HP ProtectTools Security Manager; Enhanced Pre-Boot Security; HP SpareKey; Início de sessão com um passo; Password de configuração; Chip de Segurança TPM 1.2
incorporado; TPM Enhanced DriveLock; HP Disk Sanitizer; Ranhura do bloqueio; Suporte para Computrace LoJack Pro para HP ProtectTools

Dimensões

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

Peso

A partir de 2,51 kg; Peso varia de acordo com a configuração e componentes

Conformidade com standards de
eficiência energética
Alimentação

ENERGY STAR® (modelos seleccionados)

Autonomia da bateria

Até 4 horas e 30 minutos (bateria principal de 6 células) ou 11h (bateria de duração prolongada HP) ou 15h (bateria de ultra capacidade HP)

Garantia

1 ano com recolha, recolha e devolução em alguns países (estão disponíveis melhoramentos, vendidos separadamente), 1 ano de garantia para a bateria primária

Bateria de iões de lítio com 6 células (55 Wh); Bateria de iões de lítio de longa duração com 6 células (51 Wh); Adaptador CA HP 90 W; HP Fast Charge

Para obter mais informação, visite www.hp.eu/notebooks
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Portátil Empresarial HP ProBook 6555b
A HP recomenda o Windows® 7.
Acessórios e Serviços

Bateria de Longa Duração
HP

Necessita de bateria adicional para os períodos mais prolongados longe da secretária? Quer esteja fora do
escritório com um cliente, quer esteja apenas ao fundo do corredor, numa sala de reuniões, esta útil
companheira pode mais do que duplicar a vida útil da sua bateria principal.

Número do produto: AJ359AA

Estação de Ancoragem
Avançada HP 120 W

Solução de substituição robusta do desktop para o seu escritório móvel com funções avançadas para futura
expansão.

Número do produto: NZ222AA

Bloq. de cabo de
est.ancoragem HP

O bloqueio do cabo da estação de ancoragem HP é muito mais simples de usar que os anteriores e mais
seguro. O bloqueio do cabo da estação de ancoragem HP apresenta duas opções de segurança: lbloquear
só a estação de ancoragem (que também evita o acesso à baía da unidade da estação de ancoragem
avançada) ou bloquear a estação de ancoragem e o seu notebook.

Número do produto: AU656AA

Mala de Transporte de
Nylon HP Business

O Estojo de Transporte de Nylon HP Business foi concebido por dentro e por fora com funcionalidades que
um viajante móvel irá apreciar. Feito de nylon durável, o estojo oferece um grande compartimento topload
com bastante espaço para organizar materiais, cartões de visita, telemóveis e outros materiais. É possível
transportar um notebook com até 16,1 polegadas (40,89 cm) e também inclui uma bolsa em neoprene para
um notebook pequeno ou leve e fino com até 12,1 polegadas (30,73 cm). Convenientes bolsas externas
proporcionam um acesso rápido a itens utilizados frequentemente e podem ser fechadas com fechos e
Velcro. O acolchoamento adicionado às pegas e alça proporcionam conforto aquando do transporte.
Melhor ainda, pode fixar o Estojo de Transporte de Nylon HP num carrinho de transporte ou mala de
viagem. Uma alça de trepasse única ajuda a manter o estojo fixo à pega de um carrinho de transporte ou
mala de viagem, para evitar que o perca ou roubem.
Número do produto: BP848AA

3 anos, dia útil seguinte, no
local

Durante 3 anos, terá a reparação do seu computador no local, no dia útil seguinte por parte de um técnico
qualificado da HP, se a questão não puder ser resolvida remotamente

Número do produto: U4386E

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/hpoptions
Mantenha o seu PC a funcionar no seu melhor com o HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

