HP ProBook 5320m noteszgép
Stílus és tartalom találkozása

A HP karcsú és kecses üzleti noteszgépe a teljesítményt és a
kedvező árat 33,7 cm-es (13,3"-es) képátlójú kijelzővel ötvözi.

A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.
Elegáns kialakítás
A HP ProBook 5320m noteszgép ultravékony, 23,5
mm-es vastagságú kialakítással rendelkezik. Az
alumínium képernyőkerettel és magnéziumötvözetű
burkolattal rendelkező HP ProBook 5320m igen ellenálló
és megbízható, így ideális a sokat utazó felhasználók
számára. A 33,7 cm-es (13,3"-es) képátlójú, LED-es
háttér-világítású HD 1 kijelző a jobb képminőség mellett
az akkumulátor élettartamát is megnöveli.
Nagy teljesítmény és rugalmasság
Nagy teljesítményű, szabványos feszültségű Intel®
Core™ i3 2 és i5 2 processzor vagy rendkívül kis
feszültségű Celeron processzor.
Intelligens technológia
A HP ProBook 5320m noteszgép a Display Port révén
könnyen csatlakoztatható nagy felbontású
videoeszközökhöz, a VGA porton keresztül pedig
hagyományos kijelzőkhöz és kivetítőkhöz 3.
A HP professzionális újításai segítenek az üzletmenetre
koncentrálni
Megtervezett egyszerűség. A HP DayStarter 4 a
Windows operációs rendszer indítása közben
megjeleníti a naptárat és az akkumulátor töltöttségét, így
friss információkkal indulhat a nap. A HP QuickLook
lehetővé teszi, hogy a felhasználó másodpercek alatt
hozzáférjen Outlook információihoz, amikor a
noteszgép ki van kapcsolva. A HP QuickWeb szinte
azonnali internetelérését biztosít kikapcsolt állapotból,
az operációs rendszer indítása nélkül. Egyszerűsített
biztonság: A Security Wizard for HP ProtectTools
megoldás könnyed jelszóbeállítást, egyszerű
bejelentkezési funkciót és merevlemez-titkosítást tesz
lehetővé a felhasználó számára. A könnyebb hitelesítést
biztosító 2D arcfelismerés 5 és az opcionális HP
ujjlenyomat-érzékelő többféle hitelesítést tesz lehetővé.
Bárhol folyamatos kapcsolatot biztosít munka közben: A
beépített WWAN 6, 7 minden eddiginél több helyen

teszi lehetővé az internet és az e-mailek kényelmes
elérését.

HP ProBook 5320m noteszgép
A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.
SPECIFIKÁCIÓK
Operációs rendszer

Előtelepítve
Eredeti Windows® 7 Professional 32
Eredeti Windows® 7 Professional 64
Eredeti Windows® 7 Home Premium 32
Eredeti Windows® 7 Home Premium 64
Eredeti Windows® 7 Home Basic
Eredeti Windows Vista® Home Basic, 32 bites
FreeDOS

Processzor

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

Lapkakészlet

Mobile Intel® HM57 Express

Memória

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 1 SODIMM; 4 GB-ig bővíthető

Belső tárolás

250, 320 vagy 500 GB-os SATA II merevlemez (7200 ford./perc)

Bővítőfiók

HP külső USB 2.0 CD/DVD R/RW (egyes típusok esetén)

Képernyő

33,7 cm (13,3") képátlójú, LED-es háttér-világítású HD csillogásmentes (1366 x 768); 33,7 cm (13,3") képátlójú, LED-es háttér-világítású HD BrightView (1366 x 768)

Grafikus rendszer

Intel HD grafikus rsz.

Hang/kép

Támogatás nagy felbontású hangrendszerhez; Sztereó hangszórók; Beépített kettős mikrofonegység; Kombinált sztereó fejhallgató- és mikrofoncsatlakozó

Vezeték nélküli támogatás

Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g/n; HP beépített modul Bluetooth 2.1+EDR vezeték nélküli technológiával; HP mobil szélessáv (a Gobi működteti)
GPS-megoldással

Kommunikáció

Beépített Realtek Ethernet (10/100/1000 hálózati vezérlő)

Bővítőhelyek

1 Secure Digital

Portok és csatlakozók

3 USB 2.0; 1 külső VGA monitor; 1 DisplayPort; 1 kombinált sztereó fejhallgató- és mikrofoncsatlakozó; 1 váltóáramú tápegység; 1 RJ-45

Bemeneti eszköz

Teljes méretű cseppálló billentyűzet HP DuraKeys megoldással; Két választógombos érintőtábla görgetőzónával; Kézmozdulat-támogatás kétujjas görgetéshez,
nagyításhoz, csippentéshez; Beépített 2 MP-es webkamera fix fókusztávolságú lencsékkel

Szoftver

HP Recovery Manager (csak Windows 7 vagy Vista operációs rendszer esetén); HP Support Assistant (csak Windows 7 vagy Vista operációs rendszer esetén); HP
ProtectTools Security Manager; HP ProtectTools for Central Management; Arcfelismerés a HP ProtectTools megoldáshoz; HP QuickLaunch Buttons szoftver; HP QuickLook 3;
HP QuickWeb; HP QuickSync; HP Power Assistant; HP Connection Manager 3.1; HP Wireless Assistant; HP DayStarter; HP webkamera szoftver (egyes típusok esetén);
Roxio Creator 10 (egyes típusoknál); Microsoft Office Professional (60 napos átalakítható próbaváltozat); Corel Home Office (60 napos próbaváltozat); McAfee Total
Protection; Skype; WinZip 14 próbaváltozat

Adatvédelem

HP ProtectTools Security Manager; Arcfelismerés a HP ProtectTools megoldáshoz; Egylépéses bejelentkezés; Továbbfejlesztett rendszerindítás előtti biztonság; HP SpareKey;
HP Disk Sanitizer; Beállítási jelszó; Zárnyílás; Computrace LoJack Pro for HP ProtectTools támogatása; HP adatvédelmi szűrő (külön vásárolható meg)

Méretek

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

Súly

1,72 kg kezdősúly; A súly a konfigurációtól és az összetevőktől függően változik

Energiahatékonysági megfelelés

ENERGY STAR® minősítésű konfigurációk igényelhetők

Áramellátás

6 cellás (62 Wh) nagy kapacitású lítiumion; 4 cellás (41 Wh) nagy kapacitású lítiumion; 65 W-os intelligens váltakozó áramú adapter; HP gyorstöltő

Akkumulátor üzemideje

Akár 10 óra (elsődleges 6 cellás akkumulátor) vagy 6 óra 30 perc (elsődleges 4 cellás akkumulátor)

Garancia

1 éves beszállítás, átvétel és visszaküldés egyes országokban (bővítés lehetséges, külön vásárolható meg), 1 év garancia az elsődleges akkumulátorra

Támogatott

1 HD-képek megtekintéséhez HD-tartalom szükséges

2 Az Intel architektúra 64-bites számítási műveleteihez az Intel® 64 architektúrához alkalmas processzorra, lapkakészletre, BIOS-ra, operációs rendszerre, eszköz-illesztőprogramokra és alkalmazásokra van szükség. Intel 64 architektúrához tervezett BIOS nélkül a
processzorok nem működnek (32 bites üzemmódban sem). A teljesítmény a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változik. További információk: www.intel.com/info/em64t. A négymagos megoldásokat a több szálat futtató szoftvertermékek, valamint a
hardvert érzékelő többfeladatos operációs rendszerek teljesítményének növelésére tervezték, így előnyeik teljes körű kihasználásához megfelelő operációs rendszer szükséges. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden vásárló és
szoftveralkalmazás számára. Az Intel számozása nem a nagyobb teljesítményt jelzi

3 A VGA-vezeték nem tartozék

4 Microsoft Outlook alkalmazást és Microsoft Windows operációs rendszert igényel
5 Microsoft Outlook alkalmazást igényel

6 Vezeték nélküli hozzáférési pont és internetszolgáltatás szükséges hozzá, amelyeket a csomag nem tartalmaz. A nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott

7 A Gobi vezeték nélküli technológiához külön megvásárolt vezeték nélküli adatszolgáltatási szerződés szükséges. A területi lefedettségről és elérhetőségről a helyi szolgáltató adhat felvilágosítást. A kapcsolat sebessége a földrajzi elhelyezkedés, a környezet, a
hálózati viszonyok és más tényezők függvényében változhat

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/notebooks
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Tartozékok és szolgáltatások

HP Notebook Projection
Companion

A zsúfolt, kisebb helyszínekhez tervezett HP noteszgép-kivetítő kiegészítő ideális a sokat utazó felhasználók
számára. Ez a HP üzleti és vásárlói noteszgépekkel, valamint más, VGA csatlakozóval rendelkező
noteszgépekkel kompatibilis, ultramobil, erőteljes és tartós tartozék útközben elsődleges vagy tartalék
kivetítőként is használható. A DLP technológia éles képeket, tiszta szöveget és élénk színeket biztosít a
bemutatókhoz. Ez az alig 0,42 kg-os és csak 3,6 x 1,6 x 4,4 hüvelyk (9,3 x 4,0 x 11,1 cm) méretű,
figyelemreméltóan kicsi kivetítő könnyen elfér a noteszgép hordtáskájában.

Termékszám: AX325AA

HP 65 W-os intelligens úti
váltóáramú adapter

A HP váltóáramú adaptereivel egyidejűleg történhet a noteszgép tápellátása és a belső akkumulátor
feltöltése. Ezek az adapterek házon kívül vagy útközben is tápellátási lehetőséget biztosítanak a noteszgép
számára. A 65 W-os vékony HP úti adapter tökéletes a nemzetközi utazók vagy a mindig úton levő „úttörők”
számára. Az adapter 40%-kal vékonyabb a szabványos 65 W-os adapternél és kényelmes USB-porttal
rendelkezik az egyéb tartozékok munka közbeni töltése érdekében. A négy nemzetközi adapterdugasz
garantálja, hogy a vékony úti adapter mindenütt üzemképes legyen. Az eszközök elegáns védőtokban,
együtt tárolhatók.

Termékszám: AU155AA

HP Elite vékony felültöltős
táska

A HP Elite vékony felültöltős táska tökéletes a kialakításra igényes, sokat utazó szakember számára. Ez a
bőrből és erős nejlonból készült, tartós táska minden üzleti kellék számára bőséges tárolóhelyet biztosít az
elegáns megjelenés fenntartása mellett.

Termékszám: AX680AA

HP 2.0 USB dokkolóegység

A HP noteszgép szállításánál kihagyható a monitor és a tartozékok fáradságos, ismételt csatlakoztatása.

Termékszám: AY052AA

HP FL06
noteszgép-akkumulátor

Maradjon kapcsolatban és legyen hatékony - bárhol is dolgozzon. Nem kell választania többé a teljesítmény,
a termelékenység és a kényelem között.

Termékszám: BQ352AA

3 éves, következő
munkanapi helyszíni
támogatás

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a következő munkanapon elvégzi a
helyszíni javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg

Termékszám: U4386E

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/hpoptions
A HP Support Assistant révén számítógépe mindig a legjobb formáját nyújtja: www.hp.com/eu/supportassistant

