HP ProBook 6550b noteszgép
Üzleti igényekhez igazítva

A HP ProBook 6550b noteszgép a vállalkozás igényeinek és anyagi
lehetőségeinek megfelelő, rugalmas lehetőségeket kínál. Az akár 2,51 kg-os
súly, a 39,6 cm-es (15,6"-es) képátlójú HD LED kijelző, az innovatív
biztonsági funkciók és a vezeték nélküli csatlakozási lehetőségek révén
hatékonyabb a munka.

A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.

A tetszés szerint választható kétmagos Intel® Core™
i5 és i3 processzorokkal a teljesítmény az igényeknek
megfelelően fokozható

A HP QuickLook 3 révén teljes rendszerindítás nélkül
elérhetők az e-mailek, a HP QuickWeb pedig
pillanatok alatt online kapcsolatot létesít.

Többféle elérhető akkumulátor-megoldás a kisebb súly
vagy a megnövelt akkumulátor-élettartam érdekében,
HP Long Life akkumulátorral

A HP dokkolóegységet is tartalmazó HP univerzális
tartozékok révén bővíthetők a lehetőségek és
fokozható a hatékonyság.

Választható Intel® HD UMA grafikus rendszer vagy
nagy teljesítményű ATI Mobility Radeon™ HD 540v
különálló grafikus rendszer
A kettős mutatóeszközök könnyebb használatot
biztosítanak. A rugalmas megoldások érintőpad vagy
opcionális mutatópálcával kiegészített érintőpad
tetszés szerinti lehetőségét biztosítják.
A Central Management for HP ProtectTools lehetővé
teszi a biztonsági beállítások kényelmes helyről
történő alkalmazását, figyelését és felügyeletét több
felhasználó számára.

HP ProBook 6550b noteszgép
A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.
SPECIFIKÁCIÓK
Operációs rendszer

Előtelepítve
Eredeti Windows®
Eredeti Windows®
Eredeti Windows®
Eredeti Windows®
FreeDOS

7
7
7
7

Professional 32
Professional 64
Home Premium 32
Home Basic 32

Támogatott

Processzor

Intel® Core™ i5-560M processzor (2,66 GHz, 3 MB L3 gyorsítótár); Intel® Core™ i5-540M processzor (2,53 GHz, 3 MB L3 gyorsítótár); Intel® Core™ i5-520M
processzor (2,40 GHz, 3 MB L3 gyorsítótár); Intel® Core™ i5-450M processzor (2,40 GHz, 3 MB L3 gyorsítótár); Intel® Core™ i3-370M processzor (2,40 GHz, 3 MB L3
gyorsítótár); Intel® Celeron® P4600 processzor (2,00 GHz, 2 MB L3 gyorsítótár)

Lapkakészlet

Mobile Intel® HM57 Express

Memória

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 2048/4096 MB; 2 SODIMM; 8 GB-ig bővíthető

Belső tárolás

250, 320 vagy 500 GB-os SATA II merevlemez (7200 f/p) vagy 320 GB-os SED öntitkosító meghajtó (7200 f/p), HP 3D DriveGuard

Bővítőfiók

DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD-ROM

Képernyő

39,6 cm-es (15,6"-es) képátlójú, LED-es hátsó megvilágítású, HD, csillogásmentes 1366 x 768 vagy 39,6 cm-es (15,6"-es) képátlójú, LED-es hátsó megvilágítású, HD
BrightView 1600 x 900

Grafikus rendszer

ATI Mobility Radeon HD 540v, 512 MB különálló videomemóriával (különálló rendszer); Intel HD grafikus rendszer (beépített)

Hang/kép

HP Premier Sound; Beépített sztereó hangszórók; Beépített mikrofon (az opcionális 2 MP-es webkamera alkalmazása esetén kettős mikrofonegység); Érintésérzékeny
vezérlés

Vezeték nélküli támogatás

Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g/n; Broadcom 802.11b/g; HP beépített modul Bluetooth 2.1+EDR vezeték nélküli
technológiával; HP mobil szélessáv (a Gobi működteti) GPS-megoldással

Kommunikáció

Intel® 82577LC integrált gigabites hálózati csatlakozó

Bővítőhelyek

1 ExpressCard/54; 1 médiakártya-olvasó; Egy opcionális beépített intelligenskártya-olvasó áll rendelkezésre, az ExpressCard/54 (vagy ExpressCard/34) csatlakozó
helyett.

Portok és csatlakozók

3 USB 2.0; 1 kombinált eSATA/USB 2.0; 1 külső VGA-monitor; 1 DisplayPort; 1 1394a; 1 soros; 1 sztereó mikrofonbemenet; 1 sztereó fejhallgató-/vonalkimenet; 1
váltóáramú tápegység; 1 RJ-11 (egyes típusoknál); 1 RJ-45; 1 dokkolócsatlakozó; 1 másodlagos akkumulátorcsatlakozó

Bemeneti eszköz

Teljes méretű, levezetőcsatornás, cseppálló billentyűzet és különálló numerikus billentyűzet; Két választógombos érintőtábla görgetőzónával; 2 MP-es webkamera (egyes
típusoknál)

Szoftver

HP Recovery Manager (Windows 7 esetén); HP Support Assistant (Windows 7 esetén); HP ProtectTools Security Manager; HP ProtectTools for Central Management; HP
Quick Launch Buttons szoftver; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; HP Power Assistant; HP Connection Manager 3.1; HP Wireless Assistant; HP DayStarter; Előre telepített
Microsoft Office 2010 (a teljes Office 2010 programcsomag aktiválásához termékkulcsot kell vásárolni); McAfee Total Protection (60 napos próbaváltozat); Intervideo
WinDVD – DVD lejátszó (egyes típusoknál); Roxio Creator Business (egyes típusoknál); HP webkameraszoftver (egyes típusok esetén); Skype; WinZip 14 próbaváltozat

Adatvédelem

HP ProtectTools Security Manager; Továbbfejlesztett rendszerindítás előtti biztonság; HP SpareKey; Egylépéses bejelentkezés; Beállítási jelszó; TPM 1.2 beágyazott
biztonsági lapka; TPM továbbfejlesztett DriveLock; HP Disk Sanitizer; Zárnyílás; Computrace LoJack Pro for HP ProtectTools támogatása

Méretek

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

Súly

2,51 kg kezdősúly; A súly a konfigurációtól és az összetevőktől függően változik

Energiahatékonysági megfelelés

ENERGY STAR® (egyes típusok)

Áramellátás

6 cellás (55 Wh) lítiumion; Long Life 6 cellás (51 Wh) lítiumion; 90 W-os HP váltóáramú adapter (külön grafikus rendszer esetén); 65 W-os HP váltóáramú adapter
(beépített grafikus rendszer esetén); HP gyorstöltő

Akkumulátor üzemideje

Intel UMA: Akár 6 óra 30 perc (6 cellás elsődleges akkumulátorral) vagy 13 óra (HP Extended Life akkumulátorral) vagy 17 óra 30 perc (HP Ultra-Capacity
akkumulátorral); ATI különálló: Akár 5 óra 45 perc (6 cellás elsődleges akkumulátorral), 12 óra (HP Extended Life akkumulátorral) vagy 15 óra (HP Ultra-Capacity
akkumulátorral);

Garancia

1 éves beszállítás, átvétel és visszaküldés egyes országokban (bővítés lehetséges, külön vásárolható meg), 1 év garancia az elsődleges akkumulátorra

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.eu/notebooks
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírtak előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,
írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy
hiányosságokért.
A Windows 7 operációs rendszer szolgáltatásainak teljes körű kihasználásához előfordulhat, hogy bővített és/vagy külön megvásárolható hardvereszköz szükséges. Nem minden szolgáltatás érhető el a Windows 7
minden kiadásában. Részletekért lásd: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
A Bluetooth a jogtulajdonos kereskedelmi védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company engedéllyel használ. A Microsoft és a Windows a Microsoft cégcsoport védjegye. Az Intel, a Celeron és a Core az Intel
Corporation vagy leányvállalatainak védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
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HP ProBook 6550b noteszgép
A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.
Tartozékok és szolgáltatások

HP tartós akkumulátor

Nagyobb akkumulátorkapacitásra van szüksége, ha hosszabb ideig van távol az asztalától? Ezzel a
praktikus társsal akár még meg is duplázhatja az alapakkumulátor élettartamát, amikor házon kívül van egy
ügyféllel vagy éppen a tárgyalóban tartózkodik.

Termékszám: AJ359AA

HP 120 W-os speciális
dokkolóállomás

Erőteljes asztali gépes környezetet létrehozó megoldás mobil irodai alkalmazáshoz, jövőbeni bővítési
lehetőségekkel.

Termékszám: NZ222AA

HP dokkolóállomás kábelzár

A HP dokkolóegység-kábelzár a korábbi záraknál sokkal egyszerűbben használható és fokozott biztonságot
nyújt. A HP dokkolóegység-kábelzár két lezárási lehetőséget kínál: csak a dokkolóegység lezárása (ami a
speciális dokkolóegység meghajtórekeszéhez való hozzáférést is meggátolja) vagy a dokkolóegység és a
noteszgép együttes lezárása.

Termékszám: AU656AA

HP Business nylon hordtáska

A HP üzleti nylon hordtáska belső és külső kialakítása elnyeri az utazó felhasználók tetszését. A strapabíró
nylonból készült táska jókora, felül nyitható rekeszt kínál, amely bőséges helyet biztosít az anyagok, valamint
a névjegyek, mobiltelefonok és egyéb kellékek rendezett tárolásához. Max. 16,1"-es (40,89 cm-es)
noteszgép hordozására alkalmas, és egy max. 12,1"-es (30,73 cm-es) mini, vagy vékony és könnyű
noteszgéphez való neoprén tokot is tartalmaz. A kényelmes külső zsebek gyorsan elérhetővé teszik a gyakran
használt holmikat, cipzárral és tépőzárral zárhatók. A fülek és a vállheveder párnázata kényelmes hordozást
biztosít. A HP nylon hordtáska ráadásul csomagszállító kocsihoz vagy bőröndhöz is rögzíthető. Az egyedi
átfűzhető szíjjal a táska a csomagszállító kocsi fogantyújához vagy a bőrönd füléhez rögzíthető,
megelőzendő az elkallódást vagy a lopást.
Termékszám: BP848AA

3 éves, következő
munkanapi helyszíni
támogatás

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a következő munkanapon elvégzi a
helyszíni javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg

Termékszám: U4386E

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/hpoptions
A HP Support Assistant révén számítógépe mindig a legjobb formáját nyújtja: www.hp.eu/supportassistant

