HP ProBook 6550b bærbar PC
Skreddersydd for forretninger

HP ProBook 6550b bærbar PC tilbyr fleksible alternativer for
forretningsmessige behov og budsjett. Med en startvekt på 2.51 kg vil du
være produktiv når du er på farten med 39.6 cm (15,6" diagonalt) HD
LED-skjerm, innovative sikkerhetsfunksjoner og trådløs tilkobling.

HP anbefaler Windows® 7.

Øk ytelsen når du trenger det mest med et stort utvalg
av Intel® Core™ i5 og i3 prosessorer med to kjerner
Flere batteriløsninger er tilgjengelig for lavere vekt
eller utvidet batterilevetid, inkludert HP Long
Life-batteri
Velg Intel® HD UMA-grafikk eller ATI Mobility
Radeon™ HD 540v diskret grafikk med høy ytelse
To pekeenheter sørger for stor brukervennlighet. De
fleksible alternativene innbefatter valg mellom en
styrepute og en styrepute med valgfri pekestikke
basert på personlige preferanser.
Innfør, overvåk og administrer sikkerhetsinnstillinger
for flere brukere fra ett praktisk sted med Central
Management for HP ProtectTools

Få tilgang til e-post uten full oppstart ved hjelp av HP
QuickLook 3, og kom på nett i løpet av sekunder med
HP QuickWeb
Utvid funksjonaliteten og øk produktiviteten med
universelt HP-tilbehør, inkludert HP
forankringsstasjoner

HP ProBook 6550b bærbar PC
HP anbefaler Windows® 7.
SPESIFIKASJONER
Operativsystem

Forhåndsinstallert
Ekte Windows® 7
Ekte Windows® 7
Ekte Windows® 7
Ekte Windows® 7
FreeDOS

Professional 32
Professional 64
Home Premium 32
Home Basic 32

Støttet

Prosessor

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

Brikkesett

Mobile Intel® HM57 Express

Minne

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 2048/4096 MB; 2 SODIMM; Oppgraderbar til 8 GB

Internt lager

SATA II-harddisk 250, 320 eller 500 GB (7200 rpm), 320 GB selvkrypterende stasjon (7200 rpm), HP 3D DriveGuard

Oppgraderingsrom

DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD-ROM

Skjerm

39,6 cm (15,6") diagonalt LED-bakbelyst HD antirefleks 1366 x 768; 39,6 cm (15,6") diagonalt LED-bakbelyst HD+ antirefleks 1600 x 900

Grafikk

ATI Mobility Radeon HD 540v med 512 MB dedikert skjermminne (diskret); Intel HD-grafikk (integrert)

Lyd/bilde

HP Premier Sound; Integrerte stereohøyttalere; Integrert mikrofon (dobbel mikrofonløsning når tilleggsutstyret 2 MP webkamera er valgt); Berøringsfølsomme kontroller

Trådløsstøtte

Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g/n; Broadcom 802.11b/g; HP integrert modul med Bluetooth 2.1 + EDR
trådløsteknologi; HP mobilt bredbånd (drevet av Gobi) med GPS

Kommunikasjon

Integrert Intel® 82577LC Gigabit-nettverkstilkobling

Utvidelsesspor

1 Express Card/54; 1 mediekortleser; Integrert smartkortleser (tillegg) er tilgjengelig og erstatter ExpressCard/54-sporet (eller ExpressCard/34-sporet).

Porter og kontakter

3 USB 2.0; 1 kombinert eSATA/USB 2.0; 1 ekstern VGA-skjerm; 1 DisplayPort; 1 1394a; 1 seriell; 1 stereomikrofoninngang; 1 stereohodetelefon-/linjeutgang; 1
vekselstrøm; 1 RJ-11 (enkelte modeller); 1 RJ-45; 1 forankringskontakt; 1 kontakt for sekundært batteri

Innenhet

Væskebestandig tastatur i full størrelse med avløp og separat numerisk tastgruppe; Touchpad med rullesone, to valgknapper; 2 MP webkamera (utvalgte modeller)

Programvare

HP Recovery Manager (tilgjengelig med Windows 7); HP Support Assistant (tilgjengelig med Windows 7); HP ProtectTools Security Manager; HP ProtectTools for Central
Management; HP Quick Launch Buttons-programvare; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; HP Power Assistant; HP Connection Manager 3.1; HP Wireless Assistant; HP
DayStarter; Microsoft Office 2010 forhåndslastet (kjøp av produktnøkkel kreves for å aktivere en full Office 2010-pakke); McAfee Total Protection (60-dagers prøve);
Intervideo WinDVD – DVD Player (enkelte modeller); Roxio Creator Business (enkelte modeller); HP Webcam-programvare (enkelte modeller); Skype; WinZip 14-prøve

Sikkerhet

HP ProtectTools Security Manager; Forbedret føroppstartssikkerhet; HP SpareKey; Ett-trinns pålogging; Oppsettpassord; Innebygd TPM 1.2-sikkerhetsbrikke; TPM Enhanced
DriveLock; HP Disk Sanitizer; Låsespor; Støtte for Computrace LoJack Pro for HP ProtectTools

Mål

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

Vekt

Starter på 2,51 kg; Vekten varierer etter konfigurasjon og komponenter

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR® (enkelte modeller)

Strøm

6-cellers (55 Wt) litiumion; Long Life 6-cellers (51 Wt) litiumion; 90 W HP strømadapter (diskret grafikk); 65 W HP strømadapter (integrert grafikk); HP Fast Charge

Batteridriftstid

Intel UMA: Opptil 6 t 30 min (primært 6-cellers batteri) eller 13 t (HP Extended Life-batteri) eller 17 t 30 min (HP Ultra-Capacity-batteri); ATI diskret: Opptil 5 t 45 min
(primært 6-cellers batteri) eller 12 t (HP Extended Life-batteri) eller 15 t (HP Ultra-Capacity-batteri);

Garanti

1 års innlevering, henting og retur i noen land (oppgraderinger tilgjengelig, selges separat), 1 års garanti på primærbatteri

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.eu/notebooks
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HP ProBook 6550b bærbar PC
HP anbefaler Windows® 7.
Tilbehør og tjenester

HP Batteri med utvidet
driftstid

Trenger du ekstra batteri for lengre perioder borte fra pulten? Om du er ute av kontoret med en kunde eller
bare nede i gangen i et møterom, kan denne hendige ledsageren mer enn doble primærbatteriets levetid.

Produktnummer: AJ359AA

HP 120 W avansert
forankringsstasjon

Robust stasjonær erstatningsløsning for det mobile kontoret med avanserte funksjoner for fremtidig utvidelse.

Produktnummer: NZ222AA

HP kabellås for
forankringsstasjon

HP kabellås for forankringsstasjon er betydelig enklere å bruke enn tidligere låser, og gir bedre sikkerhet. HP
forankringsstasjonskabellås gir deg to låsealternativer: Lås bare forankringsstasjonen (som også hindrer
tilgang til stasjonsrommet i den avanserte forankringsstasjonen), eller lås både forankringsstasjonen og den
bærbare PCen.

Produktnummer: AU656AA

HP Business-bæreveske i
nylon

HP Business-bæreveske i nylon er konstruert fra innerst til ytterst med funksjoner som blir verdsatt av mobile
brukere. Vesken er laget av holdbar nylon, og har et stort rom med toppåpning og massevis av plass til
organisering av materiell, pluss oppbevaring av visittkort, mobiltelefoner og annen rekvisita. Den har plass for
en bærbar PC på opptil 40,89 cm (16,1"), og har også en pung i neopren for en mini-PC eller tynn og lett
bærbar PC på opptil 30,73 cm (12,1"). Praktiske lommer på utsiden gir rask tilgang til ting du ofte bruker,
og de kan lukkes med glidelåser og borrelåser. Polstrede håndtak og skulderstropper sørger for komfort. Og
det beste av alt - du kan feste HP-bærevesken i nylon til en trillekoffert eller koffert. En unik, gjennomgående
stropp holder vesken festet til håndtaket på en trillekoffert eller koffert slik at den ikke mistes eller blir stjålet.
Produktnummer: BP848AA

3 år, neste virkedag på
stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis
problemet ikke kan løses eksternt

Produktnummer: U4386E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions
Hold PCen i gang på sitt beste med HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

