Prenosnik HP ProBook 5320m
Ko se srečata eleganca in vsebina

HP-jev vitek in eleganten poslovni prenosni računalnik z
zaslonom z diagonalo 33,7 cm (13,3 palca) združuje
zmogljivost in cenovno dostopnost.

HP priporoča Windows® 7.
Privlačen videz:
Prenosni računalnik HP ProBook 5320m je izjemno vitke
oblike z debelino 23,5 mm. Z aluminijasto vrhnjo plastjo
zaslona in ohišjem iz magnezijeve zlitine je HP ProBook
5320m izredno vzdržljiv in zanesljiv računalnik in je kar
najbolj primeren za uporabnike, ki so veliko na poti.
Zaslon HD z osvetlitvijo LED in diagonalo 33,7 cm (13,3
palca) 1 zagotavlja daljšo življenjsko dobo akumulatorja
in izboljšano kakovost slike.
Izjemna zmogljivost s prilagodljivostjo
Izbirajte med zmogljivim procesorjem Intel® Core™ i3
2 in i5 2 z običajno napetostjo ali procesorjem Celeron
z izjemno nizko napetostjo.
Pametna tehnologija
Prenosni računalnik HP ProBook 5320m omogoča
preprosto priključitev naprav za predvajanje
videoposnetkov z visoko ločljivostjo prek priključka
Display Port ali starejših zaslonov in projektorjev prek
priključka VGA 3.
Z inovacijami HP Professional se lahko osredotočite na
poslovanje
Izdelan za preprostejšo uporabo. Med zagonom sistema
Windows HP DayStarter 4 prikaže koledar in
napolnjenost akumulatorja, tako da so vam ob začetku
dneva takoj na voljo najpomembnejše informacije. HP
QuickLook omogoča uporabnikom dostop do podatkov
programa Outlook le v nekaj sekundah, kadar je
prenosni računalnik izklopljen. HP QuickWeb
zagotavlja skoraj takojšen dostop do interneta, ko je
prenosni računalnik izklopljen, ne da bi vam bilo treba
čakati na zagon operacijskega sistema. Preprosto
zagotavljanje varnosti: Funkcija Security Wizard for HP
ProtectTools omogoča uporabnikom preprosto
nastavljanje gesel, enkratni vpis in uporabo funkcije
Hard Drive Encryption (Šifriranje trdega diska). Funkcija
2D Face Recognition 5 ali dodatni HP-jev bralnik prstnih
odtisov omogočata več načinov preverjanja pristnosti.

Ohranite povezavo, kjer koli delate: Vgrajeni modul
WWAN 6, 7 omogoča priročen dostop do interneta in
e-pošte na več krajih, kot kdaj koli prej.

Prenosnik HP ProBook 5320m
HP priporoča Windows® 7.
TEHNIČNI PODATKI
Operacijski sistem

Vnaprej nameščeno
Pristni Windows® 7 Professional 32
Pristni Windows® 7 Professional 64
Pristni Windows® 7 Home Premium 32
Pristni Windows® 7 Home Premium 64
Pristni Windows® 7 Home Basic
Pristni Windows Vista® Home Basic 32
FreeDOS

Procesor

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

Nabor vezij

Mobile Intel® HM57 Express

Pomnilnik

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; Modul SODIMM; Za nadgradnjo do 4 GB

Notranji pomnilnik

Trdi disk SATA II 250, 320 ali 500 GB (7200 obr./min)

Ležišče za nadgradnjo

Zunanji pogon HP USB 2.0 CD/DVD R/RW (pri izbranih modelih)

Prikaz

33,7 cm (13,3") zaslon z osvetlitvijo LED HD proti bleščanju (1366 x 768); 33,7 cm (13,3") zaslon z osvetlitvijo LED HD BrightView (1366 x 768)

Grafika

Grafična kartica Intel HD

Avdio/vizualno

Podpora za zvok z visoko ločljivostjo; Stereo zvočniki Vgrajeni dvojni mikrofon; Kombinirani priključek za stereo slušalke/mikrofon

Podpora za brezžična omrežja

Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g/n; HP-jev vdelani modul z brezžično tehnologijo Bluetooth 2.1+EDR; Modul HP Mobile Broadband (uporablja
tehnologijo Gobi) s funkcijo GPS

Komunikacije

Vgrajeni Realtek Ethernet (10/100/1000 NIC)

Razširitvene reže

Reža za kartice Secure Digital

Vrata in priključki

3 vrat USB 2.0; zunanji monitor VGA; Vrata DisplayPort; Kombinirani priključek za stereo slušalke/mikrofon; Napajalni priključek za izmenični tok; Priključek RJ-45

Vhodna naprava

Vodoodporna tipkovnica običajne velikosti HP DuraKeys; Sledilna ploščica z dvema gumboma in drsnim področjem; Ukazi sledilne ploščice podpirajo pomikanje z dvema
prstoma, povečavo in ščipanje; Vgrajena spletna kamera s fiksnim objektivom 2 MP

Programska oprema

HP Recovery Manager (na voljo samo za operacijski sistem Windows 7 ali Vista); HP Support Assistant (na voljo samo za operacijski sistem Windows 7 ali Vista); Orodje
HP ProtectTools Security Manager; Orodje HP ProtectTools for Central Management; Funkcija Face Recognition for HP ProtectTools; Programska oprema HP QuickLaunch
Buttons; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; Funkcija HP QuickSync; HP Power Assistant; Orodje HP Connection Manager 3.1; HP Wireless Assistant; Funkcija HP DayStarter;
Programska oprema HP za spletno kamero (izbrani modeli); Roxio Creator 10 (izbrani modeli); Microsoft Office Professional (60-dnevna preizkusna različica); Corel Home
Office (60-dnevna preizkusna različica); Zaščita McAfee Total; Skype; Preizkusna različica WinZip 14

Varnost

Orodje HP ProtectTools Security Manager; Funkcija Face Recognition for HP ProtectTools; Enkratna prijava; Izboljšana varnost Pre-Boot Security; Funkcija HP SpareKey;
Orodje HP Disk Sanitizer; Geslo za nastavitev; Reža za ključavnico; Podpora za funkcijo Computrace LoJack Pro for HP ProtectTools; HP Privacy Filter (naprodaj posebej)

Mere

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

Teža

Že od 1,72 kg; Teža je odvisna od konfiguracije in komponent

Ustreznost za električno učinkovitost

Na voljo je konfiguracija v skladu s standardom ENERGY STAR®

Napajanje

6-celični zmogljivi litij-ionski akumulator (62 Wh); 4-celični zmogljivi litij-ionski akumulator (41 Wh); Pametni napajalnik za izmenični tok – 65 W; HP Fast Charge

Življenjska doba akumulatorja

Do 10 ur (primarni 6-celični akumulator) ali 6 ur (primarni 4-celični akumulator)

Garancija

Eno leto za dostavo, v nekaterih državah tudi za prevzem in vračilo izdelka (nadgradnje so na voljo z doplačilom), enoletna garancija za primarni akumulator

Podprto

1 Ogled slik HD zahteva vsebino HD

2 64-bitno izračunavanje na arhitekturi Intel zahteva računalniški sistem s procesorjem, vezjem, BIOS-om, operacijskim sistemom, gonilniki naprav in aplikacijami, ki podpirajo arhitekturo Intel® 64. Procesorji ne bodo delovali v BIOS-u, ki ne podpira arhitekture
Intel 64 (niti z 32-bitnim delovanjem). Učinkovitost delovanja se razlikuje glede na nastavitve strojne in programske opreme. Če želite več informacij, glejte www.intel.com/info/em64t. Tehnologija Quad Core je zasnovana za izboljšanje delovanja izdelkov
večnitne programske opreme in večopravilnostnih operacijskih sistemov, ki lahko prepoznajo strojno opremo in zahtevajo primerno programsko opremo operacijskega sistema za najboljši izkoristek. Ni nujno, da bo uporaba te tehnologije koristila vsem
uporabnikom oziroma programskim aplikacijam. Intelov sistem številčenja ni merilo za visoko zmogljivost

3 Kabel VGA ni priložen

4 Zahteva program Microsoft Outlook in sistem Microsoft Windows
5 Zahteva program Microsoft Outlook

6 Za uporabo se zahteva brezžična dostopna točka in internetna storitev, ki si ju priskrbite sami. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena

7 Brezžična tehnologija Gobi zahteva sklenitev ločene pogodbe za brezžične podatkovne storitve. Za informacije o pokritosti in razpoložljivosti v svoji regiji se obrnite na lokalnega ponudnika storitev. Hitrosti povezave se razlikujejo glede na lokacijo, okolje,
stanje omrežja in druge dejavnike

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih
garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Za čim učinkovitejšo uporabo funkcij Windows 7 bo sistem morda zahteval nadgrajeno in/ali dodatno strojno opremo. Nekatere funkcije niso na voljo v vseh izdajah operacijskega sistema Windows 7. Podrobnosti so
na voljo na naslovu http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Bluetooth je blagovna znamka v lasti svojega lastnika, ki jo podjetje Hewlett-Packard uporablja na podlagi licence. Microsoft, Windows in Windows Vista so blagovne znamke Microsoftove skupine podjetij. Intel,
Celeron in Core so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah.
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Pripomočki in storitve

HP Projection Companion za
prenosnike

Projektor HP Notebook Projection Companion, namenjen uporabi v manjših prostorih, je idealen za zelo
mobilne uporabnike. Ta prenosni pripomoček, združljiv s prenosnimi računalniki HP Business in Consumer ter
drugimi prenosniki s povezavo VGA, je zmogljiv in dovolj vzdržljiv, da lahko predstavlja vaš glavni projektor
ali nadomestni projektor, ko ste na poti. Tehnologija DLP vašim predstavitvam daje ostre slike, jasno besedilo
in žive barve. Ta neverjetno kompaktni projektor, ki tehta manj kot pol kilograma (0,42 kg/0,9 lb) in meri le
9,3 x 4,0 x 11,1 cm (3,6 x 1,6 x 4,4 palca), lahko brez težav spravite v torbo za prenosnik.

Številka izdelka: AX325AA

Pametni potovalni napajalnik
HP AC 65 W

HP-jevi napajalniki za izmenični tok hkrati napajajo prenosnik in polnijo notranji akumulator. Ti napajalniki
vam omogočajo polnjenje prenosnika, ko niste v pisarni ali ko ste na poti. Potovalni napajalnik HP 65 W
Slim je popolna izbira za mednarodne potnike ali »cestne bojevnike«, ki so vedno na poti. Napajalnik je 40
% tanjši kot standardni napajalnik 65 W, poleg tega pa vsebuje priročna vrata USB za polnjenje drugih
pripomočkov med delom. Štiri mednarodne vtičnice za napajalnik poskrbijo za to, da potovalni napajalnik
Slim deluje, kamor koli greste, vse pa lahko hranite v modni zaščitni torbi.

Številka izdelka: AU155AA

Torba HP Elite Slim Top Load

Torba HP Elite Slim Top Load je idealna za poslovneže, ki so veliko na poti in cenijo lepo obliko. Ta torba je
narejena iz usnja in trpežnega najlona ter ponuja veliko prostora za shranjevanje vseh poslovnih potrebščin,
poleg tega pa je modnega videza.

Številka izdelka: AX680AA

Priklopna postaja HP 2.0
USB

Izognite se težavam s priključevanjem in izključevanjem monitorja in zunanjih naprav vsakič, ko potujete a
prenosnim računalnikom HP.

Številka izdelka: AY052AA

Akumulator za prenosnik HP
FL06

Ohranite povezavo in storilnost pri delu, kjer koli že ste. Brez kompromisov glede zmogljivosti, storilnosti ali
priročnosti.

Številka izdelka: BQ352AA

3-leta naslednji delovni dan
na domu

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil
pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo

Številka izdelka: U4386E

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/hpoptions
Najboljše delovanje računalnika s programsko opremo HP Support Assistant www.hp.com/eu/supportassistant

