HP ProBook 5320m notebook pc
Stijl én inhoud

HP's elegante, dunne business notebook biedt hoge prestaties
en een 33,7-cm (13,3-inch) diagonaal scherm voor een gunstige
prijs.

HP raadt Windows® 7 aan.
Elegant design
De HP ProBook 5320m notebook pc is ultra-dun met een
dikte van slechts 23,5 mm. De aluminium
schermbehuizing en de magnesiumlegering behuizing
maken de HP ProBook 5320m uiterst robuust en
betrouwbaar en ideaal voor zeer mobiele gebruikers.
Het 33,7-cm (13,3-inch) diagonale LED-backlit HD 1
scherm verlengt de acculevensduur en biedt een betere
weergavekwaliteit.
Krachtige prestaties en flexibiliteit
Er is keuze uit een krachtige standaard-voltage Intel®
processor Core™ i3 2 en i5 2 processor of een Celeron
processor met ultra-laag voltage.
Slimme technologie
De HP ProBook 5320m notebook pc is eenvoudig aan
te sluiten op hoge-resolutie video-apparaten via Display
Port of op oudere schermen en projectoren via de
VGA-poort 3.
Dankzij HP's professionele innovaties kunt u zich richten
op uw bedrijf
Gebouwd op eenvoud. HP DayStarter 4 toont uw
agenda en acculading terwijl Windows wordt opgestar,t
zodat u de dag snel kunt beginnen. HP QuickLook geeft
binnen enkele seconden toegang tot Outlook informatie
als de notebook uitstaat. HP QuickWeb geeft vrijwel
direct internettoegang als het apparaat uitstaat zonder
te wachten tot het besturingssysteem opgestart is.
Gemakkelijke beveiliging: Met Security Wizard voor HP
ProtectTools kunnen gebruikers gemakkelijk
wachtwoorden instellen, enkelvoudige aanmelding en
vaste schijf-encryptie gebruiken. 2D gezichtsherkenning
5 en de optionele HP vingerafdruksensor bieden
meerdere handige verificatiemethoden. Overal werken,
altijd aansluiting: Met geïntegreerd WWAN 6, 7 heeft u
op meer plaatsen toegang tot internet en uw e-mail.

HP ProBook 5320m notebook pc
HP raadt Windows® 7 aan.
SPECIFICATIES
Besturingssysteem

Voorgeïnstalleerd
Legitieme Windows® 7 Professional 32
Legitieme Windows® 7 Professional 64
Legitieme Windows® 7 Home Premium 32
Legitieme Windows® 7 Home Premium 64
Legitieme Windows® 7 Home Basic
Legitieme 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)

Chipset

Mobile Intel® HM57 Express

Geheugen

DDR3 SDRAM, 1333-MHz, 1024, 2048, 4096 MB; 1 SODIMM; Uit te breiden tot 4 GB

Interne opslag

SATA II vaste schijf 250, 320 of 500 GB (7200-rpm)

Upgradeslot

HP externe USB 2.0 cd/dvd r/rw (geselecteerde modellen)

Scherm

33,7-cm (13,3-inch) diagonaal LED-backlit HD ontspiegeld (1366 x 768); 33,7-cm (13,3-inch) diagonaal LED-backlit HD BrightView (1366 x 768)

Video

Intel HD grafisch systeem

Audio/Visueel

High-definition audio-ondersteuning; Stereo luidsprekers; Geïntegreerd array met twee microfoons; Stereo hoofdtelefoon/microfooningang

Ondersteund

Ondersteuning voor draadloos gebruik Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g/n; Geïntegreerde HP module met draadloze Bluetooth 2.1+EDR-technologie; HP mobiel breedband (met technologie
van Gobi) met GPS

Communicatie

Geïntegreerd Realtek Ethernet (10/100/1000 NIC)

Uitbreidingsslots

1 Secure Digital

Poorten en connectoren

3 USB 2.0; 1 externe VGA-monitor; 1 DisplayPort; 1 stereo hoofdtelefoon/microfoon comboconnector; 1 netvoeding; 1 RJ-45

Invoerapparaat

Morsbestendig standaard toetsenbord met HP DuraKeys; Touch-pad met scrollzone en twee knoppen; Met twee vingers scrollen, zoomen, knijpen; Ingebouwde 2-MP
webcam met lens met vaste brandpuntsafstand

Software

HP Recovery Manager (alleen beschikbaar bij Windows 7 of Vista); HP Support Assistant (alleen beschikbaar bij Windows 7 of Vista); HP ProtectTools Security Manager;
HP ProtectTools voor Central Management; Gezichtsherkenning voor HP ProtectTools; HP software voor sneltoetsen; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; HP QuickSync; HP
Power Assistant; HP Connection Manager 3.1; HP Wireless Assistant; HP DayStarter; HP Webcam software (geselecteerde modellen); Roxio Creator 10 (geselecteerde
modellen); Microsoft Office Professional (60 dagen evaluatie, convertible); Corel Home Office (60 dagen evaluatie); McAfee Total Protection; Skype; WinZip 14 evaluatie

Beveiliging

HP ProtectTools Security Manager; Gezichtsherkenning voor HP ProtectTools; One-Step Logon; Enhanced Pre-Boot Security; HP SpareKey; HP Disk Sanitizer;
Configuratiewachtwoord; Slot; Ondersteuning voor Computrace LoJack Pro voor HP ProtectTools; HP Privacy Filter (apart aan te schaffen)

Afmetingen

32,80 x 22,1 x 2,35 cm

Gewicht

Vanaf 1,72 kg; Gewicht is afhankelijk van configuratie en componenten

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerde configuraties beschikbaar

Voeding

6-cels (62-W/uur) high-capacity lithium-ion; 4-cels (41-W/uur) high-capacity lithium-ion; 65-Watt Smart netadapter; HP snellader

Levensduur van de batterij

Tot 10 uur (primaire 6-cels accu) of tot 6 uur, 30 minuten (primaire 4-cels accu)

Garantie

1 jaar carry-in, haal- en brengservice in sommige landen (upgrades worden apart verkocht), 1 jaar garantie op primaire accu

1 HD content is vereist voor de weergave van HD beelden

2 Voor 64-bits computergebruik op Intel architectuur is een computer nodig met een processor, chipset, BIOS, besturingssysteem, apparaatdrivers en applicaties die de Intel® 64 architectuur ondersteunen. De processor werkt niet (ook niet als 32-bits processor)

zonder een BIOS dat Intel 64 ondersteunt. De prestaties variëren, afhankelijk van uw hardware- en softwareconfiguraties. Meer informatie is beschikbaar op: www.intel.com/info/em64t. Quad-core is ontworpen om de prestaties van multithreaded
softwareproducten en hardwarebewuste multitasking besturingssystemen te verbeteren en vereist mogelijk extra besturingssysteemsoftware voor optimale prestaties. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Intel's
nummering relateert niet aan het prestatieniveau

3 VGA-kabel is niet inbegrepen

4 Microsoft Outlook en Microsoft Windows zijn vereist
5 Microsoft Outlook is vereist

6 Wireless access point en internetaansluiting zijn vereist, maar niet inbegrepen. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar

7 Voor Gobi draadloze technologie is een apart aan te schaffen draadloos servicecontract nodig. Informeer bij uw serviceprovider naar de dekking en beschikbaarheid in uw regio. Verbindingssnelheden kunnen variëren afhankelijk van de locatie, omgeving,
netwerkcapaciteit en andere factoren

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de
garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in
dit materiaal.
Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van Windows 7 volledig te benutten. Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities van Windows 7. Meer
informatie vindt u op: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Microsoft, Windows en Windows Vista zijn handelsmerken van de Microsoft groep.
Intel, Celeron en Core zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de VS en andere landen.
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Accessoires en services

HP Notebook Projection
Companion

HP Notebook Projection Companion, die ontworpen is voor gebruik in kleine groepen, is ideaal voor uiterst
mobiele gebruikers. Dit ultra-draagbare accessoire dat compatibel is met HP Business en consumenten
notebook pc's en andere notebooks met een VGA-aansluiting, is krachtig en duurzaam genoeg om als
primaire projector of als reserve voor onderweg te fungeren. DLP-technologie zorgt voor scherpe beelden en
tekst en briljante kleuren in uw presentaties. Met een gewicht van nog geen 420 gram en een grootte van 9,3
x 4 x 11,1 cm (3,6 x 1,6 x 4,4-inch) past deze compacte projector gemakkelijk in uw notebooktas.

Bestelnr.: AX325AA

HP 65-Watt Smart
reis-netadapter

Netadapters van HP leveren stroom voor uw notebook en laden tegelijkertijd de interne accu op. Deze
adapters voorzien uw notebook ook buiten kantoor of onderweg van stroom. De HP 65-Watt Slim Travel
Adapter is ideaal voor internationale reizigers of mensen die altijd onderweg zijn. De adapter is 40%
dunner dan de standaard 65-Watt adapter en bevat een handige USB-poort om andere accessoires op te
laden tijdens het werk. Vier internationale adaptersterkers zorgen dan de Slim Travel Adapter overal werken
waar u bent. Een stijlvolle beschermende draagtas houdt alles bij elkaar.

Bestelnr.: AU155AA

HP Elite Slim Top Load tas

HP Elite Slim Top Load tas is ideaal voor mobiele professionals die gesteld zijn op een fraai design. Deze uit
leder en stevig nylon vervaardigde robuuste tas biedt volop ruimte voor alle zakelijke benodigdheden en ziet
er stijlvol uit.

Bestelnr.: AX680AA

HP 2.0 USB dockingstation

Niet langer telkens als u de HP business notebook pc meeneemt monitor en randapparaten verwijderen en
weer aansluiten.

Bestelnr.: AY052AA

HP FL06 notebookaccu

Contact houden en productief werken waar u ook bent. Geen concessies aan de prestaties, de productiviteit
of het gebruiksgemak.

Bestelnr.: BQ352AA

3 jaar onsite op de
volgende werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite reparatie op de volgende
werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus

Bestelnr.: U4386E

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions
HP Support Assistant zorgt dat uw pc optimaal blijft functioneren: www.hp.com/eu/supportassistant

