HP ProBook 5320m bærbar PC
Stil møter substans

HPs tynne og slanke bærbare kontor-PC kombinerer ytelse og
god pris med en skjerm på 33,7 cm (13,3" diagonalt).

HP anbefaler Windows® 7.
Stilig design
HP ProBook 5320m bærbar PC har en ekstremt slank
design med en tykkelse på 23,5 mm. HP ProBook
5320m er laget med et skjermkabinett i aluminium og et
chassis av magnesiumlegering og er ekstremt bestandig
og pålitelig, ideell for svært mobile brukere. Den 33,7
cm (13,3" diagonalt) LED-bakbelyste HD-skjermen 1 øker
batteridriftstiden og gir bedre bildekvalitet.
Effektiv ytelse med fleksibilitet
Velg mellom en kraftig Intel® Core™ i3- 2 og
i5-prosessor 2 med standardspenning eller en Celeron
ultralavspenningsprosessor.
Smart teknologi
Koble HP ProBook 5320m bærbar PC enkelt til
skjermenheter med høy oppløsning via DisplayPort eller
til konvensjonelle skjermer og projektorer via VGA-port 3.
HPs profesjonelle innovasjoner hjelper deg med å
fokusere på bedriften
Bygd for å forenkle. HP DayStarter 4 viser kalenderen og
batterilading mens systemet starter Windows, slik at du
får en tidlig start på dagen. Med HP QuickLook får
brukere tilgang til Outlook-informasjon på sekunder når
den bærbare PCen er av. HP QuickWeb sørger for
nesten umiddelbar Internett-tilgang, fra avslått, uten at
du må vente på at operativsystemet startes. Sikkerhet
gjort enkelt: Med Security Wizard for HP ProtectTools
kan brukere enkelt opprette passord og angi
enkeltpålogging og harddiskkryptering. 2D Face
Recognition 5 og tilleggsutstyret HP Fingerprint Sensor
åpner for flere og enklere godkjenningsmetoder. Arbeid
hvor som helst, alltid med kontakt: Integrert WWAN 6,
7 sørger for praktisk tilgang til Internett og e-post på flere
steder enn noen gang.
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SPESIFIKASJONER
Operativsystem

Forhåndsinstallert
Ekte Windows® 7 Professional 32
Ekte Windows® 7 Professional 64
Ekte Windows® 7 Home Premium 32
Ekte Windows® 7 Home Premium 64
Ekte Windows® 7 Home Basic
Ekte Windows Vista® Home Basic 32
FreeDOS

Prosessor

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

Brikkesett

Mobile Intel® HM57 Express

Minne

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

Internt lager

SATA II-harddisk 250, 320 eller 500 GB (7200 rpm)

Oppgraderingsrom

HP ekstern USB 2.0 CD/DVD R/RW (enkelte modeller)

Skjerm

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

Grafikk

Intel HD-grafikk

Lyd/bilde

Støtte for HD-lyd; Stereohøyttalere; Integrert dobbel mikrofoninngang; Kombinert stereohodetelefon-/mikrofonkontakt

Trådløsstøtte

Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g/n; HP integrert modul med Bluetooth 2.1 + EDR trådløsteknologi; HP mobilt bredbånd (drevet av Gobi) med GPS

Kommunikasjon

Integrert Realtek Ethernet (10/100/1000 NIC)

Utvidelsesspor

1 secure digital

Porter og kontakter

3 USB 2.0; 1 ekstern VGA-skjerm; 1 DisplayPort; 1 kombinert stereohodetelefon-/mikrofonkontakt; 1 vekselstrøm; 1 RJ-45

Innenhet

Væskebestandig tastatur i full størrelse med HP DuraKeys; Styrepute med rulleområde, to valgknapper; Bevegelser støtter blaing med to fingrer, zooming, kniping; Integrert
2 MP webkamera med fast brennvidde

Programvare

HP Recovery Manager (bare tilgjengelig med Windows 7 eller Vista); HP Support Assistant (bare tilgjengelig med Windows 7 eller Vista); HP ProtectTools Security
Manager; HP ProtectTools for Central Management; Face Recognition for HP ProtectTools; HP QuickLaunch Buttons-programvare; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; HP
QuickSync; HP Power Assistant; HP Connection Manager 3.1; HP Wireless Assistant; HP DayStarter; HP Webcam-programvare (enkelte modeller); Roxio Creator 10
(enkelte modeller); Microsoft Office Professional (60-dagers prøveversjon som kan oppgraderes); Corel Home Office (60-dagers prøve); McAfee Total Protection; Skype;
WinZip 14-prøveversjon

Sikkerhet

HP ProtectTools Security Manager; Face Recognition for HP ProtectTools; One-Step Logon; Enhanced Pre-Boot Security; HP SpareKey; HP Disk Sanitizer; Oppsettpassord;
Låsespor; Støtte for Computrace LoJack Pro for HP ProtectTools; HP Privacy Filter (må kjøpes separat)

Mål

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

Vekt

Starter på 1,72 kg; Vekten varierer etter konfigurasjon og komponenter

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifiserte konfigurasjoner tilgjengelig

Strøm

6-cellers (62 Wh) litiumion med høy kapasitet; 4-cellers (41 Wh) litiumion med høy kapasitet; 65-watts smart strømadapter; HP Fast Charge

Batteridriftstid

Opptil 10 t (6-cellers primærbatteri) eller opptil 6 t 30 min (4-cellers primærbatteri)

Garanti

1 års innlevering, henting og retur i noen land (oppgraderinger tilgjengelig, selges separat), 1 års garanti på primærbatteri

Støttet

1 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder

2 64-bits databehandling med Intel-arkitektur krever en datamaskin med prosessor, brikkesett, BIOS, operativsystem, enhetsdrivere og programmer som er klargjort for Intel 64®-arkitekturen. Prosessorer vil ikke fungere (inkludert 32-bits behandling) uten en BIOS

som er klar for Intel 64-arkitekturen. Ytelsen vil variere avhengig av maskin- og programvarekonfigurasjonen. Se www.intel.com/info/em64t for mer informasjon. Firekjerners prosessorer er utviklet for å forbedre ytelsen fra flertråders programvareprodukter og
"maskinvarebevisste" fleroppgavekjøringssystemer, og kan kreve egnet operativsystemprogramvare for å gi fullt utbytte. Det er ikke nødvendigvis alle kunder eller all programvare som vil dra nytte av denne teknologien. Intels nummerering er ikke et mål på høyere
ytelse

3 VGA-kabel er ikke inkludert

4 Krever Microsoft Outlook og Microsoft Windows
5 Krever Microsoft Outlook

6 Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste er nødvendig, men er ikke inkludert. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkt er begrenset

7 Gobi trådløs teknologi krever trådløse datatjenestekontrakter som anskaffes separat. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og dekning i ditt område. Tilkoblingshastigheter vil variere, avhengig av sted, miljø, nettverksforhold og andre
faktorer

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/notebooks
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Tilbehør og tjenester

HP Notebook Projection
Companion

HP Notebook Projection Companion er laget for bruk i mindre "settinger" der bare en håndfull personer er
tilstede, og er helt ideell for svært mobile brukere. Dette svært portable tilbehøret er kompatibelt med HP
bærbare kontor- og forbruker-PCer og andre bærbare PCer med VGA-tilkobling, og er kraftig og holdbart nok
til å tjene som hovedprosjektor eller som erstatning når du er på farten. DLP-teknologi gir presentasjonene
skarpe bilder, klar tekst og livfulle farger. Denne bemerkelsesverdig kompakte projektoren veier mindre enn en
halvkilo (0,42 kg) og måler bare 9,3 x 4,0 x 11,1 cm (3,6 x 1,6 x 4,4 tommer), og får enkelt plass i
bærevesken for den bærbare PCen.
Produktnummer: AX325AA

HP 65 W Smart reiseadapter

Vekselstrømsadaptere fra HP leverer strøm til den bærbare PCen og lader det interne batteriet samtidig. Disse
adapterne gir deg mulighet til å få strøm til den bærbare PCen når du er ute fra kontoret eller på reise. HP
65 W tynn reiseadapter er perfekt for reisende eller "landeveiskrigere" som alltid er på farten. Adapteren er
40 % tynnere enn standard 65 W adapter, og har en praktisk USB-port for lading av annet tilbehør mens du
arbeider. Fire internasjonale adapterplugger sørger for at din tynne reiseadapter virker overalt. En stilig
beskyttende bæreveske holder alt samlet.

Produktnummer: AU155AA

HP Elite tynn veske med
toppåpning

HP Elite tynn veske med toppåpning er perfekt for svært mobile brukere som har et øye for design. Denne
holdbare vesken er laget av lær og solid nylon, har rikelig med plass for alle nødvendigheter og er likevel
stilig.

Produktnummer: AX680AA

HP USB
2.0-forankringsstasjon

Bli kvitt problemet med tilkobling og frakobling av skjerm og enheter hver gang du skal ta med deg din
bærbare HP-PC.

Produktnummer: AY052AA

HP FL06-batteri for bærbar
PC

Vær tilkoblet og produktiv uansett hvor du arbeider. Ingen grunn til å ofte ytelse, produktivitet eller komfort.

Produktnummer: BQ352AA

3 år, neste virkedag på
stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis
problemet ikke kan løses eksternt

Produktnummer: U4386E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions
Hold PCen i gang på sitt beste med HP Support Assistant www.hp.com/eu/supportassistant

