Prenosný počítač HP ProBook 6550b
Prispôsobený pre prácu

Prenosný počítač HP ProBook 6550b poskytuje flexibilné možnosti pre vaše
podnikové požiadavky a rozpočet. S hmotnosťou už od 2,51 kg, displejom
HD LED s uhlopriečkou 39,6 cm (15,6"), novátorskými bezpečnostnými
funkciami a bezdrôtovým pripojením zostanete produktívnym aj na cestách.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.

Zvýšte výkon vtedy, keď ho najviac potrebujete s
výberom dvojjadrových procesorov Intel® Core™ i5 a
i3

Pristupujte k e-mailom bez úplného zapnutia pomocou
HP QuickLook 3 a buďte online v momente s HP
QuickWeb

Niekoľko dostupných riešení batérií pre nižšiu
hmotnosť alebo predĺženú výdrž batérie vrátane
batérie HP Long Life

Rozšírte možnosti a zvýšte efektivitu s univerzálnym
príslušenstvom HP vrátane dokovacích staníc HP

Zvoľte si grafiku Intel® HD UMA alebo
vysokovýkonnú diskrétnu grafiku ATI Mobility
Radeon™ HD 540v
Dvojité polohovacie zariadenia umožňujú
jednoduchšie používanie. Flexibilné možnosti
zahŕňajú výber touchpad-u alebo touchpad-u s
voliteľným pointstickom podľa osobných potrieb.
Vykonávajte, monitorujte a spravujte bezpečnostné
nastavenia pre viacero používateľov z jedného
pohodlného miesta s centrálnym riadením pre HP
ProtectTools

Prenosný počítač HP ProBook 6550b
Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.
ŠPECIFIKÁCIE
Operačný systém

Predinštalované
Originálny Windows®
Originálny Windows®
Originálny Windows®
Originálny Windows®
FreeDOS

7
7
7
7

Professional 32
Professional 64
Home Premium 32
Home Basic 32

Podporované

Procesor

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

Čipová sada

Mobile Intel® HM57 Express

Pamäť

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 2048/4096 MB; 2 SODIMM; Možnosť zvýšenia na 8 GB

Vnútorná pamäť

Pevný disk SATA II 250, 320 alebo 500 GB (7200 ot./min.), 320 GB samošifrovacia jednotka (7200 ot./min.), HP 3D DriveGuard

Rozširujúca zásuvka

DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD-ROM

Obrazovka

uhlopriečka 39,6 cm (15,6"), LED-podsvietenie, HD anti-glare, 1366 x 768; uhlopriečka 39,6 cm (15,6"), LED-podsvietenie, HD+ anti-glare, 1600 x 900

Grafika

ATI Mobility Radeon HD 540v s 512 MB vyhradenej videopamäte (diskrétna); Grafika Intel HD (integrované)

Audio/Vizuálne

Zvuk HP Premier; Integrované stereo reproduktory; Integrovaný mikrofón (duálne pole mikrofónov pri vybavení voliteľnou 2MP webkamerou); Dotykové ovládacie prvky

Podpora pre bezdrôtové technológie

Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g/n; Broadcom 802.11b/g; Integrovaný modul HP s bezdrôtovou technológiou
Bluetooth 2.1 +EDR; Širokopásmové mobilné pripojenie HP (powered by Gobi) s GPS

Možnosti komunikácie

Integrovaná gigabitová sieťová karta Intel® 82577LC

Rozširujúce sloty

1 Express Card/54; 1 čítačka pamäťových kariet; Je dostupný voliteľný integrovaný snímač kariet Smart a nahrádza slot ExpressCard/54 (alebo ExpressCard/34).

Porty a konektory

3 USB 2.0; kombinácia 1 eSATA/USB 2.0; 1 externý VGA monitor; 1 DisplayPort; 1 1394a; 1 sériový; 1 vstup pre stereomikrofón; 1 výstup pre stereoslúchadlá/zvukový
výstup; 1 napájanie; 1 RJ-11 (vybrané modely); 1 RJ-45; 1 dokovací konektor; 1 konektor pre druhú batériu

Vstupná jednotka

Vodoodolná klávesnica plnej veľkosti s odtokom a samostatnou numerickou klávesnicou; Touchpad s dvoma tlačidlami pre výber a skrolovacou zónou; 2 MP webkamera
(vybrané modely)

Softvér

HP Recovery Manager (dostupný so systémom Windows 7); HP Support Assistant (dostupný so systémom Windows 7); HP ProtectTools Security Manager; HP ProtectTools
for Central Management; Softvér HP Quick Launch Buttons; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; HP Power Assistant; HP Connection Manager 3.1; HP Wireless Assistant; HP
DayStarter; Predinštalovaný balík Microsoft Office 2010 (na aktiváciu úplnej verzie balíka Office 2010 je potrebné zakúpiť kód Product Key); McAfee Total Protection
(60-dňová skúšobná verzia); InterVideo WinDVD – prehrávač diskov DVD (vybrané modely); Roxio Creator Business (vybrané modely); Softvér HP Webcam (vybrané
modely); Skype; WinZip 14 (skúšobná verzia)

Zabezpečenie

HP ProtectTools Security Manager; Rozšírené zabezpečenie pred spustením; HP SpareKey; Jednokrokové prihlásenie; Heslo pre nastavenie; Integrovaný bezpečnostný čip
TPM 1.2; TPM Enhanced DriveLock; HP Disk Sanitizer; Zásuvka na zámok; Podpora Computrace LoJack Pro pre HP ProtectTools

Rozmery

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

Hmotnosť

Už od hmotnosti 2,51 kg; Hmotnosť závisí od konfigurácie a komponentov

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti
Zdroj

ENERGY STAR® (vybrané modely)

Výdrž batérie

Intel UMA: Až 6h 30min (primárna 6-článková batéria) alebo 13h (batéria HP Extended Life) alebo 17h 30min (Batéria HP Ultra-Capacity); ATI diskrétna: Až 5h 45min
(primárna 6-článková batéria) alebo 12h (batéria HP Extended Life) alebo 15h (Batéria HP Ultra-Capacity);

Záruka

1-ročná záruka na prinesenie, vyzdvihnutie a vrátenie v niektorých krajinách (sú dostupné aktualizácie predávané samostatne), 1-ročná záruka na hlavnú batériu

6-článková (55 Wh) Li-Ion; 6-článková (51 Wh) Li-Ion Long Life; Napájací adaptér HP 90 W (samostatná grafická karta); Napájací adaptér HP 65 W (integrovaná
grafická karta); HP Fast Charge

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.eu/notebooks
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby
spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť
HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 7 môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 7.
Podrobnosti nájdete na adrese http://www.microsoft.com/windows/windows-7.
Bluetooth je ochrannou známkou vlastnenou jej majiteľom a používanou spoločnosťou Hewlett-Packard na základe licencie. Microsoft a Windows sú ochrannými známkami skupiny spoločností Microsoft. Intel, Celeron
a Core sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v USA a ďalších krajinách.
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Prenosný počítač HP ProBook 6550b
Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.
Príslušenstvo a služby

HP batéria s predĺženou
výdržou

Potrebujete ďalšiu batériu pre dlhšie obdobia mimo svojho pracovného stola? Či ste mimo kancelárie so
zákazníkom, alebo jednoducho na porade vo vedľajšej miestnosti, tento užitočný spoločník dokáže viac než
zdvojnásobiť výdrž primárnej batérie.

Číslo produktu: AJ359AA

Rozšírená 120W kolíska HP

Riešenie pre náhradu robustného stolového počítača pre vašu mobilnú kanceláriu s rozšírenými funkciami pre
ďalšie rozširovanie.

Číslo produktu: NZ222AA

HP dokovacia stanica so
zámkom kábla

Káblový zámok dokovacej stanice HP je podstatne jednoduchší ako predchádzajúce zámky a poskytuje
zvýšenú ochranu. Káblový zámok dokovacej stanice HP poskytuje dve bezpečnostné možnosti: iba zámok
dokovacej stanice (ktorý predchádza prístupu k priečinku disku rozšírenej dokovacej stanice) alebo zámok
dokovacej stanice aj notebooku.

Číslo produktu: AU656AA

Prenosné puzdro HP Business
Nylon

Prenosné puzdro HP Business Nylon obsahuje zvnútra aj zvonka možnosti, ktoré ocenia mobilný cestovatelia.
Puzdro je vyrobené z odolného nylonu a poskytuje obrovské oddelenie s množstvom priestoru pre
organizačné materiály, navyše môžete skladovať vizitky, mobilné telefóny a iné príslušenstvo. Môžete do
neho vložiť notebook až do 16,1" (40,89 cm) a zahŕňa tiež neoprénové vrecko pre mini alebo tenký a
ľahký notebook až do 12,1" (30,73 cm). Praktické vonkajšie vrecká poskytujú rýchly prístup k často
používaným predmetom a je možné ho zatvoriť pomocou štandardného a suchého zipsu. Vypchávky pridané
v rukovätiach a náramenníku poskytujú komfort pri prenášaní. Najlepšie zo všetkého je, že prenosné puzdro
HP Nylon je možné pripevniť k taške alebo kufru. Unikátny priechodný remienok pomáha udržiavať puzdro
pripojené k rukoväti tašky alebo kufra, aby sa predišlo strate alebo krádeži.
Číslo produktu: BP848AA

3-ročná záruka, nasledujúci
pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci
pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov

Číslo produktu: U4386E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions
Nechajte počítač bežať čo najlepšie s programom HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant)

