Notebook HP ProBook 5320m
Harmonie stylu a funkčnosti

Tenký a stylový podnikový notebook HP kombinuje výkon a
cenovou dostupnost s 33,7cm (13,3") displejem.

Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.
Elegantní design
Notebook HP ProBook 5320m Notebook PC je
ultratenký – má pouhých 23,5 mm. Notebook HP
ProBook 5320m se svým hliníkovým krytem displeje a
šasi ze slitiny hořčíku je extrémně odolný a spolehlivý.
Je ideální pro vysoce mobilní uživatele. 33,7cm (13,3")
displej HD s podsvícením LED 1 zvyšuje životnost baterie
a zlepšuje kvalitu obrazu.
Vysoký výkon a flexibilita
Vyberte si výkonný procesor Intel® Core™ i3 2 ai5 2 se
standardním napětím nebo procesor Celeron s velmi
nízkým napětím.
Technologie Smart
Snadno připojte notebook HP ProBook 5320m k
zařízením s vysokým rozlišením videa prostřednictvím
rozhraní DisplayPort nebo ke starším displejům a
projektorům prostřednictvím portu VGA 3.
Inovace HP Professional Innovations vám pomohou
soustředit se na podnikání.
Maximální jednoduchost. Nástroj HP DayStarter 4
zobrazuje během spouštění systému Windows kalendář
a stav nabití baterie, takže můžete začít svůj pracovní
den rychleji. Nástroj HP QuickLook umožňuje uživatelům
během několika sekund získat přístup k informacím
aplikace Outlook, i když je notebook vypnutý. Nástroj
HP QuickWeb poskytuje téměř okamžitý přístup k
Internetu, když je notebook vypnutý. Nemusíte tak čekat
na spuštění systému. Snadné zabezpečení: Průvodce
zabezpečením v nástroji HP ProtectTools přináší
uživatelům snadné nastavení hesla, funkci jednotného
přihlášení a šifrování pevného disku. Chcete-li získat
snadnější ověřování, rozpoznávání obličeje 2D 5 nebo
volitelná čtečka otisků prstů HP umožňují několik
způsobů ověření. Pracujte odkudkoli a buďte vždy
připojeni: Integrované rozhraní sítě WWAN 6, 7
umožňuje snadný přístup k Internetu a e-mailu na více
místech.

Notebook HP ProBook 5320m
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Operační systém

Předinstalováno
Originální Windows® 7 Professional (32bitový)
Originální Windows® 7 Professional 64
Originální Windows® 7 Home Premium 32
Originální Windows® 7 Home Premium 64
Originální Windows® 7 Home Basic
Originální Windows Vista® Home Basic 32
FreeDOS

Procesor

Procesor Intel® Core™ i5-450M (2,40 GHz, 3 MB mezipaměti L3); Procesor Intel® Core™ i3-370M (2,40 GHz, 3 MB mezipaměti L3); Procesor Intel® Core™ i3-350M
(2,26 GHz, 3 MB mezipaměti L3); Procesor Intel® Celeron® U3400 (1,06 GHz, 2 MB mezipaměti L3)

Čipová sada

Mobile Intel® HM57 Express

Paměť

DDR3 SDRAM, 1 333 MHz, 1 024, 2 048 nebo 4 096 MB; 1 SODIMM; Možnost rozšíření na 4 GB

Interní paměť

Pevný disk SATA II 250, 320 nebo 500 GB (7200 ot./min)

Pozice pro upgrade

Externí jednotka HP USB 2.0 CD/DVD R/RW (vybrané modely)

Monitor

33,7cm (13,3") displej HD (1 366 x 768) s podsvícením LED a antireflexní úpravou; 33,7cm (13,3") displej HD (1 366 x 768) s podsvícením LED a technologií BrightView

Grafická karta

Grafická karta Intel HD

Audio/Visual

Podpora zvuku ve vysokém rozlišení; Stereofonní reproduktory; Integrované pole dvou mikrofonů; Kombinovaný stereofonní konektor pro sluchátka/mikrofon

Podpora bezdrátové sítě

Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g/n; Integrovaný modul HP s bezdrátovou technologií Bluetooth 2.1+EDR; Modul HP pro mobilní širokopásmové
připojení (technologie Gobi) s GPS

Komunikace

Integrovaná ethernetová karta Realtek (10/100/1000 NIC)

Rozšiřující sloty

1 Secure Digital

Porty a konektory

3 USB 2.0; 1 externí monitor VGA; 1 DisplayPort; 1 kombinovaný stereofonní konektor pro sluchátka/mikrofon; 1 vstup napájení; 1 RJ-45

Vstupní zařízení

Plnohodnotná klávesnice s drážkami odolná vůči polití a klávesami HP DuraKeys; Zařízení touchpad s oblastí posouvání a dvěma tlačítky; Mezi podporovaná gesta patří
posun, přibližování a cvrnkání pomocí dvou prstů; Integrovaná 2MP webová kamera s pevným ohniskem

Software

HP Recovery Manager (k dispozici pouze se systémem Windows 7 nebo Vista); HP Support Assistant (k dispozici pouze se systémem Windows 7 nebo Vista); HP
ProtectTools Security Manager; HP ProtectTools for Central Management; Face Recognition for HP ProtectTools; Software HP QuickLaunch Buttons; HP QuickLook 3; HP
QuickWeb; HP QuickSync; HP Power Assistant; HP Connection Manager 3.1; HP Wireless Assistant; HP DayStarter; Software k webové kameře HP (u vybraných modelů);
Roxio Creator 10 (vybrané modely); Microsoft Office Professional (60denní zkušební verze); Corel Home Office (60denní zkušební verze); McAfee Total Protection; Skype;
WinZip 14 (zkušební verze)

Zabezpečení

HP ProtectTools Security Manager; Face Recognition for HP ProtectTools; rychlé přihlášení; rozšířené zabezpečení před spuštěním; HP SpareKey; HP Disk Sanitizer; heslo
pro nastavení; slot pro zámek; Podpora služby Computrace LoJack Pro pro nástroj HP ProtectTools; HP Privacy Filter (je třeba zakoupit samostatně)

Rozměry

32,80 x 22,10 x 2,35 cm

Hmotnost

Od 1,72 kg; Hmotnost se liší podle konfigurace a jednotlivých dílů

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost
Napájení

K dispozici jsou konfigurace splňující normu ENERGY STAR®

Životnost baterie

Až 10 hodin s primární 6článkovou baterií nebo až 6 hodin 30 minut s primární 30článkovou baterií

Záruka

Roční záruka s doručením, v některých zemích vyzvednutí a vrácení (upgrady jsou k dispozici, lze je zakoupit samostatně), roční záruka na primární baterii

Podporováno

6článková velkokapacitní lithiumiontová baterie (62 Wh); 4článková velkokapacitní lithiumiontová baterie (41 Wh); Napájecí adaptér Smart 65 W; HP Fast Charge

1 Ke zobrazení obrazu HD se vyžaduje obsah ve vysokém rozlišení

2 K využití 64bitové architektury Intel je třeba počítač s procesorem, čipovou sadou, systémem BIOS, operačním systémem, ovladači zařízení a aplikacemi s podporou architektury Intel® 64. Procesory nebudou fungovat bez systému BIOS s podporou architektury
Intel 64 (ani v 32bitovém režimu). Výkon se může lišit v závislosti na konfiguraci hardwaru a softwaru. Více informací naleznete na adrese www.intel.com/info/em64t. Čtyřjádrový procesor slouží k zvýšení výkonu vícevláknového softwaru a multitaskingových
operačních systémů, které podporují tyto technologie. Aby bylo možné využít jejich plný výkon, může být nutné používat vhodný operační systém. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace musí nezbytně použitím této technologie získat výhodu. Číselné
hodnoty u modelů produktů Intel nemusí označovat vyšší výkony

3 Kabel VGA není součástí balení

4 Vyžaduje aplikaci Microsoft Outlook a systém Microsoft Windows
5 Vyžaduje aplikaci Microsoft Outlook

6 Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a služby Internetu, které nejsou součástí balení. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená

7 Použití bezdrátové technologie Gobi vyžaduje samostatně uzavřenou smlouvu o bezdrátovém přenosu dat. Informace o pokrytí a dostupnosti ve vaší oblasti získáte od místního poskytovatele služeb. Rychlost připojení závisí na umístění, prostředí, stavu sítě a
dalších faktorech

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/notebooks
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Příslušenství a služby

Průvodce k projekci pro
notebooky HP

Projektor pro HP notebooky - HP Notebook Projection Companion - je navržen pro menší prostory s velkým
množstvím lidí a je vhodný pro vysoce mobilní uživatele. Toto vysoce mobilní příslušenství je kompatibilní s
notebooky HP a ostatními notebooky s rozhraním VGA a je natolik odolné, že může sloužit jako hlavní
projektor nebo záložní projektor na cestách. Technologie DLP poskytuje ostré obrázky a text a zářivé barvy.
Tento jedinečný kompaktní projektor váží méně než půl kila (0,42 kg) a měří pouze 3,6 x 1,6 x 4,4 palce
(9,3 x 4,0 x 11,1 cm), tudíž se snadno vejde do brašny na notebook.

Produktové číslo: AX325AA

Cestovní adaptér HP Smart
65 W

Napájecí adaptéry HP napájejí notebook a současně nabíjejí vnitřní baterii. Tyto adaptéry umožňují
napájení notebooku na cestách či mimo kancelář. 65W cestovní adaptér HP Slim je ideální pro často a
dalece cestující profesionály. Tloušťka adaptéru je o 40 % menší než u standardních 65W adaptérů a
adaptér poskytuje praktický port USB pro nabíjení dalšího příslušenství během práce. Čtyři mezinárodní
zástrčky adaptéru zajišťují, že cestovní adaptér Slim bude fungovat prakticky kdekoli. Se stylovou ochrannou
brašnou budete mít vše potřebné vždycky pohromadě.

Produktové číslo: AU155AA

Brašna s horním otvorem HP
Elite Slim

Brašna HP Elite Slim s horním otvorem je ideální pro profesionály, kteří jsou neustále v pohybu a potrpí si na
design. Tato robustní brašna je vyrobena z kůže a odolného nylonu. Poskytuje dostatek místa pro všechny
pracovní nezbytnosti, ale přitom si uchovává stylový vzhled.

Produktové číslo: AX680AA

Dokovací stanice HP USB 2.0

Vyhnete se těžkopádnému připojování a odpojování monitoru a periferních zařízení pokaždé, když si
notebook HP berete s sebou.

Produktové číslo: AY052AA

Baterie pro notebook HP
FL06

Kdekoli budete, zůstanete připojení a produktivní. Není nutné obětovat výkonnost, produktivitu ani pohodlí.

Produktové číslo: BQ352AA

3letá záruka, další pracovní
den u zákazníka

Získejte pro své zařízení 3letou záruku na opravy u zákazníka následující pracovní den kvalifikovaným
technikem společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.

Produktové číslo: U4386E

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/hpoptions
Díky softwaru HP Support Assistant (www.hp.com/eu/supportassistant) můžete počítač neustále udržovat v ideálním stavu.

