HP ProBook 5320m notebook pc
Et møde mellem stil og substans

HP's tynde og elegante business notebook kombinerer ydelse
og lav pris med en 33,7 cm (13,3") (diagonal) skærm.

HP anbefaler Windows® 7.
Flot design
Den bærbare HP ProBook 5320m pc er kun 23,5 mm
tyk. Med aluminiumkant og kabinet i
magnesiumlegering er HP ProBook 5320m særdeles
stærk og pålidelig og er således ideel til brugere på
farten. Den 33,7 cm (13,3") (diagonalt) store
LED-bagbelyste HD-skræm 1 giver længere batteritid og
en bedre billedkvalitet.
Stærk ydelse med fleksibilitet
Vælg mellem den stærke Intel®-processor Core™ i3 eller
i5 2 med standardspænding eller Celeron-processoren
med lav spænding.
SMART teknologi
Slut nemt din bærbare HP ProBook 5320m pc til
skærmenheder med høj opløsning via Display Port eller
til ældre skærme og projektorer via VGA-porten 3.
HP Professional Innovations hjælper dig med at fokusere
på din forretning.
Bygget med henblik på enkelhed. HP DayStarter 4 viser
kalenderen og batteriopladning, mens systemet starter
Windows, så du hurtigt kan komme i gang. Med HP
QuickLook kan brugerne få vist outlook-oplysninger på
sekunder, når den bærbare pc er lukket. HP QuickWeb
giver stort set omgående adgang til internettet fra slukket
tilstand, så du behøver ikke vente på, at
operativsystemet startes. Nem sikkerhed: Med
sikkerhedsguiden til HP ProtectTools kan brugerne nemt
konfigurere adgangskoder, login via en enkelt
adgangskode samt harddiskkryptering. 2D Face
Recognition 5 eller HP fingeraftrykssensoren, der fås som
tilbehør, giver flere muligheder for godkendelse. Arbejd
overalt med fast forbindelse: Med integreret WWAN 6,
7 får nu nemt adgang til internettet og e-mail flere steder.
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SPECIFIKATIONER
Operativsystem

Præinstalleret:
Original Windows® 7 Professional 32
Original Windows® 7 Professional 64
Original Windows® 7 Home Premium 32
Original Windows® 7 Home Premium 64
Original Windows® 7 Home Basic
Original Windows Vista® Home Basic 32
FreeDOS

Processor

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

Chipsæt

Mobile Intel® HM57 Express

RAM

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 1 SODIMM; Kan opgraderes til 4 GB

Internt lager

SATA II-harddisk 250, 320 eller 500 GB (7200 o/m)

Opgraderingsbås

HP ekstern USB 2.,0 cd/dvd r/rw (visse modeller)

Skærm

33,7 cm (13,3") (diagonalt) LED-bagbelyst HD refleksfri (1366 x 768); 33,7 cm (13,3") (diagonalt) LED-bagbelyst HD BrightView (1366 x 768)

Grafik

Intel HD-grafik

Audio/visuel

Understøttelse af High Definition lyd; Stereohøjttalere; 2 integrerede mikrofoner; 1 kombineret stereohovedtelefon/mikrofonstik

Understøttelse af trådløs

Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g/n; HP integreret modul med Bluetooth 2.1 + EDR trådløs teknologi; HP mobilt bredbånd (fra Gobi) med GPS

Kommunikation

Integreret Realtek Ethernet (10/100/1000 NIC)

Udvidelsessokler

1 Secure Digital

Porte og stik

3 USB 2.0; 1 ekstern VGA-skærm; 1 DisplayPort; 1 kombineret stereohovedtelefon/mikrofonstik; 1 strømstik; 1 RJ-45

Inputenhed

Tastatur i fuld størrelse med afløb og HP DuraKeys, der kan modstå spild; Touchpad med rullezone, to valgknapper; Man kan benytte rulning, zoom og , zoom og knibning
med 2 fingre; Integreret 2 MP webcam med objektiv med fast fokus

Software

HP Recovery Manager (fås kun med Windows 7 eller Vista); HP Support Assistant (fås kun med Windows 7 eller Vista); HP ProtectTools Security Manager; HP ProtectTools
for Central Management; Ansigtsgenkendelse til HP ProtectTools; HP QuickLaunch Buttons-software; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; HP QuickSync; HP Power Assistant;
HP Connection Manager 3.1; HP Wireless Assistant; HP DayStarter; HP Webcam-software (visse modeller); Roxio Creator 10 (visse modeller); Microsoft Office Professional
(60-dages konvertibel prøveversion); Corel Home Office (60-dages prøveversion); McAfee Total Protection; Skype; WinZip 14 prøveversion

Sikkerhed

HP ProtectTools Security Manager; Ansigtsgenkendelse til HP ProtectTools; One-Step logon; Enhanced Pre-Boot Security; HP SpareKey; HP Disk Sanitizer; Adgangskode ved
opsætning; Holder til lås; Understøtter Computrace LoJack Pro til HP ProtectTools; HP Privacy Filter (skal anskaffes separat)

Mål

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

Vægt

Fra 1,72 kg; Vægten varierer med konfigurationen og komponenterne

Overholdelse af starndarder for
energieffektivitet
Strøm

ENERGY STAR® -mærkede konfigurationer kan fås

Batteritid

Op til 10 t. (primært 6-cellers batteri) eller op til 6 t. 30 min. (primært 4-cellers batteri)

Garanti

1 års indlevering, afhentning og returnering i nogle lande (mulighed for opgradering, sælges separat), 1 års garanti på primært batteri

Understøttet

6-cellers (62 watt-timer) Li-Ion batteri med stor kapacitet; 4-cellers (41 watt-timer) Li-Ion batteri med stor kapacitet; 65W Smart-vekselstrømsadapter; HP Fast Charge

1 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder

2 64-bit på Intel-arkitektur kræver et computersystem med processor, chipsæt, BIOS, operativsystem, enhedsdrivere og programmer, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Processorerne fungerer ikke (heller ikke med 32-bit) uden en BIOS, der understøtter Intel

64-arkitekturen. Ydelsen afhænger af hardware- og softwarekonfigurationen. Der er flere oplysninger på www.intel.com/info/em64t. Quad-Core er designet til at forbedre ydelsen i multitrådede softwareprodukter og hardware-aware multitasking operativsystemer
og kan kræve brug af relevant operativsystemsoftware for at give fuldt udbytte. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne

3 VGA-ledning medfølger ikke

4 Kræver Microsoft Outlook og Microsoft Windows
5 Kræver Microsoft Outlook

6 Trådløst adgangspunkt og internettjeneste kræves og er ikke inkluderet. Adgangen til offentlige trådløse adgangspunkter er begrænset

7 Gobi trådløs teknologi kræver abonnement på trådløse datatjenester, som skal købes separat. Du kan få flere oplysninger om tilgængelighed og dækning i dit område hos den lokale udbyder. Forbindelseshastigheder afhænger af placering, miljø,
netværksforhold og andre faktorer

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger
med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte den fulde funktionalitet i Windows 7. Ikke alle funktioner findes i alle udgaver af Windows 7. Læs mere på
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Bluetooth er et varemærke tilhørende dets ejer og anvendes af Hewlett-Packard Company under licens. Microsoft, Windows og Windows Vista er varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af virksomheder. Intel, Celeron
og Core er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande.
4AA1-8095DAE. Juli 2011
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Tilbehør og services

HP Notebook Projection
Companion

HP Notebook Projection Companion er fremstillet til mindre steder med en håndfuld personer, og er ideel til
brugere, der ofte er på farten. Dette særdeles mobile tilbehør er kompatibelt med HP Business og Consumer
notebook pc'er og andre notebooks med VGA-stik, og er effektivt og holdbart nok til at kunne fungere som
din primære projektor eller som backup, når du er på farten. DLP-teknologien sørger for, at dine
præsentationer fremstår skarpt og med levende farver. Med en vægt på bare 0,42 kg og en størrelse på bare
9,3 x 4,0 x 11,1 cm kan du nemt have denne kompakte projektor i din notebook-taske.

Produktnummer: AX325AA

HP 65 W Smart AC
rejseadapter

Vekselstrømsadaptere fra HP forsyner din bærbare computer med strøm og oplader samtidig det interne
batteri. Med disse adaptere kan du forsyne din bærbare computer med strøm, når du er væk fra kontoret
eller på farten. Den slanke HP 65 W rejseadapter er perfekt til internationalt rejsende, der altid er på farten.
Denne adapter er 40% slankere end den almindelige 65 W adapter og har et praktisk USB-stik til opladning
af andet tilbehør, mens du arbejder. Fire internationale adapterstik gør, at rejseadapteren kan bruges overalt,
og en smart taske holder det hele samlet.

Produktnummer: AU155AA

HP Elite smal taske med
topåbning

Den slanke HP Elite taske med topåbning er perfekt til folk, der ofte er på farten og gerne vil have et flot
design. Denne holdbare taske, der er fremstillet af læder og kraftigt nylon, har masser af plads til de ting, du
skal have med, og ser samtidig godt ud.

Produktnummer: AX680AA

HP 2.0 USB dockingstation

Undgå besværet med at sætte stikkene til udstyret i og tage dem ud igen, hver gang du tager din bærbare
HP-computer med.

Produktnummer: AY052AA

HP FL06 notebook-batteri

Oprethold forbindelsen og vær effektiv, uanset hvor du arbejder. Ingen grund til at gå på kompromis med
effektivitet eller bekvemmelighed.

Produktnummer: BQ352AA

3 års service onsite næste
hverdag

Få 3 års reparation næste hverdag onsite udført af HP-kvalificeret tekniker for din computerenhed, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: U4386E

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/hpoptions
Hold pc'en kørende optimalt med HP Support Assistant www.hp.com/eu/supportassistant

