Prenosnik HP ProBook 6550b
Ustvarjen za poslovne potrebe

Prenosni računalnik HP ProBook 6550b ponuja prilagodljive možnosti za
vaše poslovne potrebe in finančne zmožnosti. Prenosnik ima začetno težo
2,51 kg, z zaslonom HD LED z diagonalo 39,6 cm (15,6 palca), inovativnimi
varnostnimi funkcijami in brezžično povezavo pa je enostavno ostati
produktiven, tudi na poti.

HP priporoča Windows® 7.

Z izbiro dvojedrnih procesorjev Intel® Core™ i5 in i3
izboljšajte zmogljivost, ko jo najbolj potrebujete.
Rešitve za akumulator ponujajo izbiro med lažjo težo
ali podaljšano življenjsko dobo, vključno z
akumulatorjem HP Long Life
Izberite grafiko Intel® HD UMA ali visoko zmogljiv
samostojni grafični podsistem ATI Mobility Radeon™
HD 540v
Dvojne kazalne naprave olajšajo uporabo.
Prilagodljive možnosti vam nudijo izbiro med sledilno
ploščico in sledilno ploščico z izbirnim kazalnim
gumbom.
Namestitev programa v uporabniško okolje, zaslonske
in varnostne namestitve za več uporabnikov z enega
priročnega mesta s Central Management za HP
ProtectTools

Pregled e-pošte brez zagona sistema s programom
HP QuickLook 3 in dostop do spleta s programom HP
QuickWeb v nekaj sekundah
Razširite zmožnosti in izboljšajte učinkovitost z
dodatnimi univerzalnimi HP-jevimi pripomočki,
vključno z združitvenimi postajami

Prenosnik HP ProBook 6550b
HP priporoča Windows® 7.
TEHNIČNI PODATKI
Operacijski sistem

Vnaprej nameščeno
Pristni Windows® 7
Pristni Windows® 7
Pristni Windows® 7
Pristni Windows® 7
FreeDOS

Professional 32
Professional 64
Home Premium 32
Home Basic 32

Podprto

Procesor

Procesor Intel® Core™ i5-560M (2,66 GHz, 3 MB predpomnilnika L3); Procesor Intel® Core™ i5-540M (2,53 GHz, 3 MB predpomnilnika L3); Procesor Intel® Core™
i5-520M (2,4 GHz, 3 MB predpomnilnika L3); Procesor Intel® Core™ i5-450M (2,4 GHz, 3 MB predpomnilnika L3); Procesor Intel® Core™ i3-370M (2,4 GHz, 3 MB
predpomnilnika L3); Procesor Intel® Celeron® P4600 (2 GHz, 2 MB predpomnilnika L3)

Nabor vezij

Mobile Intel® HM57 Express

Pomnilnik

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 2048/4096 MB; 2 SODIMM; Za nadgradnjo do 8 GB

Notranji pomnilnik

Trdi disk SATA II 250, 320 ali 500 GB (7200 obr./min), samošifrirni pogon 320 GB (7200 obr./min), zaščita HP 3D DriveGuard

Ležišče za nadgradnjo

Pogon DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD-ROM

Prikaz

39,6 cm (15,6-palčni) zaslon z osvetlitvijo LED HD (1366 × 768) proti bleščanju; 39,6 cm (15,6-palčni) zaslon z osvetlitvijo LED HD+ (1600 x 900) proti bleščanju

Grafika

Grafična kartica ATI Mobility Radeon HD 540v s 512 MB namenskega video pomnilnika (samostojna); Grafična kartica Intel HD (vgrajena)

Avdio/vizualno

HP Premier Sound; Vgrajeni stereo zvočniki; Vgrajen mikrofon (dvojni mikrofon, če je prenosnik opremljen s spletno kamero 2 MP); Kontrolniki, občutljivi na dotik

Podpora za brezžična omrežja

Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g/n; Broadcom 802.11b/g; HP-jev vdelani modul z brezžično tehnologijo Bluetooth
2.1+EDR; modul HP Mobile Broadband (uporablja tehnologijo Gobi) s funkcijo GPS

Komunikacije

Vgrajeni gigabitni omrežni vmesnik Intel® 82577LC Gigabit

Razširitvene reže

1 reža za Express Card/54; bralnik medijskih kartic; Odločite se lahko tudi za vgrajen bralnik pametnih kartic, ki nadomesti režo za kartice ExpressCard/54 (ali
ExpressCard/34).

Vrata in priključki

3 vrata USB 2.0; 1 kombinirana vrata eSATA/USB 2.0; 1 zunanji zaslon VGA; Vrata DisplayPort; 1 vrata 1394a; 1 zaporedna vrata; 1 stereo vhod za mikrofon; 1 stereo
izhod za slušalke/zvok; 1 napajalni priključek za izmenični tok; 1 RJ-11 (izbrani modeli); 1 RJ-45; 1 priključek za združitveno postajo; 1 priključek za dodatni akumulator

Vhodna naprava

Tipkovnica polne velikosti, odporna na tekočine z odtočnimi vdolbinami in ločeno številčnico; Sledilna ploščica z dvema gumbom in drsnim področjem; Spletna kamera z
2 mio slikovnih pik (nekateri modeli)

Programska oprema

HP Recovery Manager (na voljo pri modelih z operacijskim sistemom Windows 7); HP Support Assistant (na voljo pri modelih z operacijskim sistemom Windows 7); orodje
HP ProtectTools Security Manager; orodje HP ProtectTools for Central Management; programska oprema HP Quick Launch Buttons; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; HP
Power Assistant; HP Connection Manager 3.1; HP Wireless Assistant; funkcija HP DayStarter; prednaložena zbirka Microsoft Office 2010 (za aktiviranje celotnega paketa
Office 2010 je potreben nakup ključa izdelka); protivirusna programska oprema McAfee Total Protection (60-dnevna preizkusna različica); Intervideo WinDVD –
predvajalnik DVD (nekateri modeli); Roxio Creator Business (nekateri modeli); Programska oprema HP za spletno kamero (nekateri modeli); Skype; WinZip 14 (preizkusna
različica)

Varnost

Orodje HP ProtectTools Security Manager; Izboljšana varnost Pre-Boot Security; Funkcija HP SpareKey; Prijava One-Step Logon; Geslo za nastavitev; Vdelani varnostni čip
TPM 1.2; Funkcija TPM Enhanced DriveLock; Orodje HP Disk Sanitizer; Reža za ključavnico; Podpora za Computrace LoJack Pro za HP ProtectTools

Mere

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

Teža

Z začetno težo 2,51 kg; Teža je odvisna od konfiguracije in komponent

Ustreznost za električno učinkovitost

Oznaka ENERGY STAR® (izbrani modeli)

Napajanje

6-celični litij-ionski akumulator (55 Wh); 6-celični litij-ionski akumulator Long Life (51 Wh); HP-jev napajalnik 90 W AC (ločena grafična kartica); HP-jev napajalnik 65 W
AC (vgrajena grafična kartica); HP Fast Charge

Življenjska doba akumulatorja

Intel UMA: Do 6 h 30 min (primarni 6-celični akumulator) ali 13 h (akumulator HP Extended Life) ali 17 h 30 min (akumulator HP Ultra-Capacity); Samostojni sistem ATI:
Do 5 h 45 min (primarni 6-celični akumulator) ali 12 h (akumulator HP Extended Life) ali 15 h (akumulator HP Ultra-Capacity);

Garancija

Eno leto za dostavo, v nekaterih državah tudi za prevzem in vračilo izdelka (nadgradnje so na voljo z doplačilom), enoletna garancija za primarni akumulator

Za več informacij obiščite www.hp.eu/notebooks
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih
garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Za čim učinkovitejšo uporabo funkcij Windows 7 bo sistem morda zahteval nadgrajeno in/ali dodatno strojno opremo. Nekatere funkcije niso na voljo v vseh izdajah operacijskega sistema Windows 7. Podrobnosti so
na voljo na naslovu http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo podjetje Hewlett-Packard uporablja na podlagi licence. Microsoft in Windows sta blagovni znamki skupine podjetij Microsoft. Intel, Celeron in Core so blagovne
znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah.
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Prenosnik HP ProBook 6550b
HP priporoča Windows® 7.
Pripomočki in storitve

Akumulator HP Extended Life

Potrebujete bolj zmogljiv akumulator za obdobja, ko niste za mizo? Ta priročni pripomoček lahko podaljša
delovanje računalnika z akumulatorjem za več kot dvakrat ne glede na to, ali ste s strankami zunaj pisarne
ali v sejni sobi na koncu hodnika.

Številka izdelka: AJ359AA

Priklopna postaja HP 120 W
Advanced

Robustna rešitev za zamenjavo namiznega računalnika v mobilni pisarni, z naprednimi funkcijami za
prihodnje razširitve.

Številka izdelka: NZ222AA

Ključavnica kabla priklopne
postaje HP

Uporaba ključavnice na kablu priklopne postaje HP je bistveno preprostejša kot pri prejšnjih ključavnicah in
omogoča izboljšano varnost. Ključavnica HP na kablu priklopne postaje ima dve možnosti zaklepanja:
zaklepanje samo priklopne postaje (to preprečuje tudi dostop do ležišča pogona naprednih priklopnih
postaj) ali pa zaklepanje priklopne postaje in prenosnika.

Številka izdelka: AU656AA

Poslovna torbica HP iz
najlona

Poslovna najlonska torbica HP Value z notranjostjo in zunanjostjo, oblikovano za poslovneže na poti. Torbica
iz trpežnega najlona ima velik predel na zunanji strani za shranjevanje gradiva, vizitk, mobilnega telefona in
drugih potrebščin. Namenjena je za shranjevanje prenosnega računalnika velikosti do 40,89 cm (16,1
palca), vključuje pa tudi predel iz neoprena za shranjevanje majhnega ali tankega in lahkega prenosnega
računalnika velikosti do 30,73 cm (12,1 palca). Priročni zunanji žepi, ki se zapirajo z zadrgo in s sistemom
Velcro, zagotavljajo hiter dostop do pogosto rabljenih predmetov. Oblazinjeni držali in naramnica
omogočajo udobno nošenje. Najlonsko torbico HP pa lahko namestite tudi na voziček ali kovček. S
posebnim paščkom lahko torbico pritrdite na ročico vozička ali kovčka, s čimer zmanjšate možnost izgube ali
kraje.
Številka izdelka: BP848AA

3-letna garancija za
popravilo naslednji dan na
domu

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil
pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo

Številka izdelka: U4386E

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/hpoptions
Najboljše delovanje računalnika s programsko opremo HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

