Prenosný počítač HP ProBook 5320m
Štýl má zmysel

Tenký a elegantný pracovný notebook HP kombinuje výkon a
dostupnosť s monitorom s uhlopriečkou 33,7 cm (13,3").

Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.
Elegantný dizajn
Prenosný počítač HP ProBook 5320m má ultra tenký
dizajn s hrúbkou 23,5 mm. Vďaka hliníkovému krytu
monitora a krytu zo zliatiny hliníka je HP ProBook
5320m extrémne odolný a spoľahlivý, ideálny pre veľmi
mobilných používateľov. HD monitor s LED podsvietením
a uhlopriečkou 33,7 cm (13,3") 1 zvyšuje výdrž batérie
a zároveň zvyšuje kvalitu obrazu.
Vysoký výkon s flexibilitou
Zvoľte si z výkonných procesorov Intel® Core™ i3 2 a
i5 2 so štandardným napätím alebo ultra nízkonapäťový
procesor Celeron.
Technológia Smart
Jednoducho pripojte svoj prenosný počítač HP ProBook
5320m k video zariadeniam s vysokým rozlíšením cez
Display Port alebo k samostatným monitorom a
projektorom cez port VGA 3.
Profesionálne inovácie HP vám pomáhajú sústrediť sa
na prácu
Vytvorený na zjednodušenie. HP DayStarter 4 zobrazuje
váš kalendár a nabíjanie batérie počas spúšťania
systému Windows, takže získate výhody počas dňa. HP
QuickLook umožňuje používateľom pristupovať k
informáciám z outlooku, keď je notebook vypnutý. HP
QuickWeb poskytuje takmer okamžitý prístup k internetu
pri vypnutom počítači bez potreby čakania na spustenie
operačného systému. Bezpečnosť vyrobená jednoducho:
Security Wizard pre HP ProtectTools umožňuje
používateľom jednoducho nastaviť heslá, má funkciu
samostatného prihlásenia a šifrovania pevného disku.
Pre jednoduchšie overenie umožňuje 2D rozpoznanie
tváre 5 alebo voliteľný snímač odtlačkov prstov HP
niekoľko spôsobov overenia. Pracujte kdekoľvek, vždy v
spojení: Integrované WWAN 6, 7 umožňuje praktický
prístup k internetu a e-mailu z viac miest ako kedykoľvek
predtým.

Prenosný počítač HP ProBook 5320m
Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.
ŠPECIFIKÁCIE
Operačný systém

Predinštalované
Originálny Windows® 7 Professional 32
Originálny Windows® 7 Professional 64
Originálny Windows® 7 Home Premium 32
Originálny Windows® 7 Home Premium 64
Originálny Windows® 7 Home Basic
Originálny Windows Vista® Home Basic 32
FreeDOS

Procesor

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

Čipová sada

Mobile Intel® HM57 Express

Pamäť

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 1 SODIMM; Možnosť zvýšenia na 4 GB

Vnútorná pamäť

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

Rozširujúca zásuvka

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

Obrazovka

Uhlopriečka 33,7 cm (13,3"), LED-podsvietenie, HD anti-glare, (1366 x 768); Uhlopriečka 33,7 cm (13,3") LED-podsvietenie HD BrightView (1366 x 768)

Grafika

Grafika Intel HD

Audio/Vizuálne

Podpora zvuku s vysokým rozlíšením; Stereo reproduktory; Zabudovaná sada dvojitých mikrofónov; Kombinovaný konektor stereo slúchadlá/mikrofón

Podpora pre bezdrôtové technológie

Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g/n; Integrovaný modul HP s bezdrôtovou technológiou Bluetooth 2.1 +EDR; Širokopásmové mobilné pripojenie HP
(powered by Gobi) s GPS

Možnosti komunikácie

Integrovaný Realtek Ethernet (10/100/1000 NIC)

Rozširujúce sloty

1 secure digital

Porty a konektory

3 USB 2.0; 1 externý VGA monitor; 1 DisplayPort; 1 kombinovaný konektor stereo slúchadlá/mikrofón; 1 napájací zdroj; 1 RJ-45

Vstupná jednotka

Plnohodnotná vodeodolná klávesnica s HP DuraKeys; Touchpad s dvoma tlačidlami pre výber a skrolovacou zónou; Podpora gest, dvojprstové rolovanie, zoom, ťahanie;
Integrovaná 2 MP webová kamera s pevne zaostreným objektívom

Softvér

HP Recovery Manager (k dispozícii iba so systémom Windows 7 alebo Vista); HP Support Assistant (k dispozícii iba so systémom Windows 7 alebo Vista); HP ProtectTools
Security Manager; HP ProtectTools pre centrálnu správu; Rozpoznávanie tváre pre HP ProtectTools; Softvér HP QuickLaunch Buttons; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; HP
QuickSync; HP Power Assistant; HP Connection Manager 3.1; HP Wireless Assistant; HP DayStarter; Softvér HP Webcam (vybrané modely); Roxio Creator 10 (vybrané
modely); Microsoft Office Professional (60-dňová zmeniteľná skúšobná verzia); Corel Home Office (60-dňová skúšobná verzia); McAfee Total Protection; Skype; Skúšobná
verzia softvéru WinZip 14

Zabezpečenie

HP ProtectTools Security Manager; Rozpoznávanie tváre pre HP ProtectTools; Jednokrokové prihlásenie; Rozšírené zabezpečenie pred spustením; HP SpareKey; HP Disk
Sanitizer; Heslo pre nastavenie; Zásuvka na zámok; Podpora Computrace LoJack Pro pre nástroje HP ProtectTools; Filter ochrany súkromia HP (musíte zakúpiť samostatne)

Rozmery

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

Hmotnosť

Už od 1,72 kg; Hmotnosť závisí od konfigurácie a komponentov

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti
Zdroj

K dispozícii konfigurácie spĺňajúce normu ENERGY STAR®

Výdrž batérie

Až 10 hodín (primárna 6-článková batéria) alebo až 6 hodín 30 minút (primárna 4-článková batéria)

Záruka

1-ročná záruka na prinesenie, vyzdvihnutie a vrátenie v niektorých krajinách (sú dostupné aktualizácie predávané samostatne), 1-ročná záruka na hlavnú batériu

Podporované

6-článková (62 Wh) vysokokapacitná Li-Ion; 4-článková (41 Wh) vysokokapacitná Li-Ion; Sieťový adaptér AC Smart 65 W; HP Fast Charge

1 Na zobrazenie obrázkov HD je potrebný obsah HD

2 64-bitové spracovanie údajov na architektúre Intel vyžaduje počítačový systém s procesorom, čipovou súpravou, systémom BIOS, operačným systémom, ovládačmi zariadení a aplikáciami podporujúcimi architektúru Intel® 64. Procesory nebudú pracovať

(vrátane 32-bitovej prevádzky) bez systému BIOS podporujúceho architektúru Intel 64. Výkon sa bude líšiť v závislosti od konfigurácií hardvéru a softvéru. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.intel.com/info/em64t. Technológia Quad Core je
navrhnutá na zvýšenie výkonu viacvláknových softvérových produktov a multifunkčných operačných systémov reagujúcich na hardvér a na podanie plného výkonu môže vyžadovať príslušný operačný systém. Nie všetci zákazníci alebo softvérové aplikácie môžu
využiť prínos tejto technológie. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti

3 Kábel VGA nie je súčasťou

4 Vyžaduje Microsoft Outlook a Microsoft Windows
5 Vyžaduje Microsoft Outlook

6 Je potrebný bezdrôtový prístupový bod a pripojenie k Internetu, ktoré nie sú súčasťou dodávky. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená

7 Bezdrôtová technológia Gobi vyžaduje samostatnú zmluvu o poskytovaní bezdrôtového dátového pripojenia. Informácie o dostupnosti a pokrytí vo vašej oblasti získate od poskytovateľa služieb. Rýchlosti pripojenia sa budú líšiť v závislosti od polohy,
prostredia, stavu siete a iných faktorov

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby
spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť
HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 7 môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 7.
Podrobnosti nájdete na adrese http://www.microsoft.com/windows/windows-7.
Bluetooth je ochranná známka jej majiteľa a spoločnosť Hewlett-Packard ju používa na základe licencie. Microsoft, Windows a Windows Vista sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft. Intel, Centrino a Core
sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v USA a v iných krajinách.
4AA1-8095SKE. júl 2011
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.
Príslušenstvo a služby

Sprievodná projekcia
notebooku HP

HP Notebook Projection Companion je ideálne riešenie pre mobilných používateľov, navrhnuté pre
používanie v malých priestoroch kde sa nachádza množstvo ľudí. Toto ultra-prenosné príslušenstvo je
dostatočne silné a trvácne, aby slúžilo ako váš primárny projektor alebo ako záloha na cestách a je
kompatibilné s podnikovými alebo zákazníckymi prenosnými počítačmi HP a inými notebookmi s pripojením
VGA. Technológia DLP dodá vašim prezentáciám čistý obraz, ostrý text a živé farby. S hmotnosťou menej
ako 0,42 kg a rozmermi iba 9,3 x 4,0 x 11,1 cm sa tento pozoruhodne kompaktný projektor jednoducho
zmestí do puzdra na prenášanie notebooku.
Číslo produktu: AX325AA

Malý cestovný adaptér AC
HP, 65 W

Sieťové adaptéry od spoločnosti HP napájajú váš prenosný počítač a zároveň nabíjajú internú batériu. Tieto
adaptéry vám poskytujú možnosť napájať prenosný počítač, keď ste mimo kancelárie alebo na cestách.
Tenký cestovný adaptér HP 65W je perfektný pre medzinárodných cestovateľov alebo „brázdičov ciest“,
ktorí sú stále v pohybe. Adaptér je o 40% tenší ako štandardný 65W adaptér a zahŕňa štandardný USB port
pre nabíjanie iného príslušenstva počas práce. Štyri medzinárodné zástrčky adaptéra vás udržiavajú v istote,
že váš tenký cestovný adaptér pracuje kdekoľvek ste. Štýlové ochranné puzdro udržiava všetko pokope.

Číslo produktu: AU155AA

Tenký kufrík HP Elite Top
Load

Tenký kufrík HP Elite Top Load je dokonalý pre veľmi mobilných profesionálov, ktorí kladú dôraz na dizajn.
Toto odolné puzdro je vyhotovené z kože a trvanlivého nylonu a poskytuje dostatočný priestor pre
skladovanie všetkých podnikových nutností pri udržaní jeho štýlového vzhľadu.

Číslo produktu: AX680AA

HP 2.0 USB dokovacia
stanica

Zbavte sa nepríjemného pripájania a odpájania monitora a periférií vždy, keď si zoberiete váš pracovný
prenosný počítač HP so sebou.

Číslo produktu: AY052AA

Batéria HP FL06 pre
notebook

Ostaňte pripojený a produktívny kdekoľvek idete. Nie je potrebné obetovať výkon, produktivitu alebo
pohodlie.

Číslo produktu: BQ352AA

3-ročná záruka, nasledujúci
pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci
pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov

Číslo produktu: U4386E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions
Nechajte počítač bežať čo najlepšie s programom HP Support Assistant (www.hp.com/eu/supportassistant)

