Φορητή πηγή ισχύος. Εκπληκτικά γραφικά σε έναν εξαιρετικά φορητό σταθμό
εργασίας
Η HP συνιστά Windows Vista® Business.

Φορητός σταθμός εργασίας HP EliteBook 8530w
Ο φορητός σταθμός εργασίας HP EliteBook 8530w
συνδυάζει τη φορητότητα ενός notebook με την ισχύ ενός
σταθμού εργασίας.
Η εργασία με την εμπειρία της υψηλής πιστότητας με ένα
φορητό σταθμό εργασίας HP
Τα γραφικά σταθμού εργασίας με πιστοποίηση ISV με
VRAM έως 512 GB υποστηρίζουν OpenGL και DirectX-10
και προσφέρουν εξαιρετική απόδοση και οπτική ακρίβεια
για την εκτέλεση των πλέον απαιτητικών εφαρμογών
γραφικών. Το Dual Link DVI παρέχει υποστήριξη (μέσω
προαιρετικού σταθμού σύνδεσης) για εξαιρετικά υψηλή
ανάλυση και η θύρα eSATA εξασφαλίζει γρήγορη και
εύκολη σύνδεση σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.
Αποτυπώστε, πραγματοποιήστε επανεγγραφή και
αναπαραγωγή βίντεο υψηλής ευκρίνειας (HD) 1 με τον
προαιρετικό δίσκο Blu-ray R/RE DVD+/-RW SuperMulti DL
2, 3. Η βολική θύρα HDMI επιτρέπει τη σύνδεση σε HDTV
και οθόνες.
Αισθανθείτε τη δύναμη, δείτε τα αποτελέσματα
Απολαύστε υψηλό επίπεδο απόδοσης με επεξεργαστές
Intel® Core™2 Duo 4 με δυνατότητα λειτουργίας σε
πραγματικό περιβάλλον 64 bit και χωρητικότητα μνήμης 8
GB 5. Παρακολουθήστε, διαγνώστε και επισκευάστε τους
υπολογιστές του δικτύου εξ' αποστάσεως με την τεχνολογία
Intel®Centrino® 2 with vPro™ 6. Πραγματοποιήστε
αναβάθμιση ή αντικαταστήστε εύκολα τη μονάδα οπτικού
δίσκου με δευτερεύουσα μονάδα σκληρού δίσκου με το
Upgrade Bay με υποστήριξη Dual HDD 7. Η εγκατάσταση
μιας προαιρετικής δεύτερης μονάδας σκληρού δίσκου
επιτρέπει διάταξη ειδώλου RAID 1 ή διαγραμμισμένη
διάταξη RAID 0.

Απολαύστε την ασύρματη συνδεσιμότητα σε περισσότερες
τοποθεσίες
Είτε βρίσκεστε απλά εκτός σπιτιού είτε εκτός πόλης, οι
ολοκληρωμένες δυνατότητες HP Mobile Broadband 8,
WLAN 9 και Bluetooth® σάς επιτρέπουν να διατηρείτε τη
σύνδεσή σας.
Οι καινοτομίες HP Professional Innovations σας βοηθούν
να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας
Σχεδιασμένα για να αντέχουν. Τα χαρακτηριστικά
βελτιωμένης αξιοπιστίας, όπως τα HP DuraCase, HP
DuraKeys, HP DuraFinish και HP 3D DriveGuard
προσφέρουν μια ανθεκτική συσκευή που έχει δοκιμαστεί και
πληροί το στρατιωτικό πρότυπο MIL-STD 810F για δοκιμές
σε περιβάλλοντα με πολύ σκόνη και υψηλή θερμοκρασία 10.
Σχεδιασμένα για να απλοποιούν. Ενισχύστε την
παραγωγικότητα και μεγιστοποιήστε την ευχρηστία. Η
Webcam 2 MP 7 με λογισμικό για τη συσκευή ανάγνωσης
Business Card Reader σημαίνει ότι ποτέ δε θα ξεχνάτε
ονόματα, e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου και είναι ιδανική
για τη λήψη βίντεο, για τηλεδιάσκεψη μέσω web και για
χρήση VoIP 11. Σχεδιασμένα για να προστατεύουν. Μια
σειρά προσαρμόσιμων λύσεων προστασίας πολλαπλών
επιπέδων σάς βοηθά να υπερασπιστείτε το δίκτυο, τις
εφαρμογές και τα δεδομένα σας.
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Η HP συνιστά Windows Vista® Business.
Λειτουργικό σύστημα

Αυθεντικά Windows Vista® Business 32-bit
Αυθεντικά Windows Vista® Business 64-bit
Αυθεντικά Windows Vista® Home Basic
Αυθεντικά Windows Vista® Business με υποβάθμιση σε Windows XP Professional προσαρμοσμένης εγκατάστασης
FreeDOS (διαφέρει ανάλογα με τη χώρα)

Επεξεργαστής

Επεξεργαστής Intel® Core™2 Duo P8600 (2,4 GHz, 1066 MHz FSB, 3 MB L2 cache) ή επεξεργαστές Intel® Core™2 Duo T9400 / T9550 / T9600 / T9800
(2,53 έως 2,93 GHz, 1066 MHz FSB, 6 MB L2 Cache)

Chipset

Mobile™ Intel® PM45 Express Chipset

Μνήµη

DDR2, 800 MHz, 2048 ή 4096 MB; 2 υποδοχές SODIMM που υποστηρίζουν μνήμη δύο καναλιών; Δυνατότητα αναβάθμισης σε 8192 MB (μέγιστο)

Λογισμικό

HP Recovery Manager (μόνο Vista), Λογισμικό HP Client Manager, HP Client Configuration Management Agent, HP OpenView PC Configuration
Management Solutions, HP Performance Tuning Framework

Πιστοποιήσεις ISV

MCAD: AutoDesk (AutoCAD, Inventor, Revit, Alias Studio, Map 3D, Civil 3D), Bentley (In Roads XM, MicroStation, Navigator), CEI, CoCreate OneSpace,
Dassault CATIA V5, ICEM Surf, Intelligent Light, MSC Software (MSC.Patran, SimXpert), PTC Pro/ENGINEER Wildfire, Sensable, Siemens PLMS (NX, NX
I-deas, Solid Edge, TeamCenter Visualisation, Solidworks, DCC: Adobe (Premiere, After effects, Encore, Photoshop), AutoDesk (3DS MAX/Combustion,
Maya), Avid (Xpress Pro, Media Composer), SoftImage XSI, GIS: ESRI ArcGIS, Πετρέλαιο και φυσικό αέριο: Landmark R5000, Paradigm EPOS, GoCAD,
Schlumberger (GeoFrame, Petrel), Τεχνολογία SeismicMicro

Σκληρός δίσκος

Σκληρός δίσκος Serial ATA 250 ή 500 GB (5400 rpm), 250, 320 ή 500 GB (7200 rpm), μονάδα στερεής κατάστασης 80 GB, HP 3D DriveGuard

Οπτική συσκευή

Upgrade Bay: DVD-ROM, DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe ή μονάδα δίσκου Blue-ray DVD+/-RW SuperMulti DL ή 250 GB ή 500 GB (5400 rpm) ή 250
GB / 320 GB / 500 GM (7200 rpm)

Οθόνη

15,4" WSXGA+ (ανάλυση 1680 x 1050) ή 15,4" WUXGA+ (ανάλυση 1920 x 1200), προαιρετικά Webcam 2 MP με λογισμικό Business Card Reader

Γραφικά

NVIDIA Quadro FX 770M; Μνήμη βίντεο έως 512 MB; ATI Mobility FireGL V5700

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

2,8 (μπροστά) x 35,5 x 26,3 cm

Βάρος

Ξεκινά από 2,8 kg

Ισχύς

Μπαταρία ιόντων λιθίου 8 στοιχείων (73 WHr), προαιρετική μπαταρία εκτεταμένης διάρκειας HP (52 WHr), προαιρετική μπαταρία υψηλής χωρητικότητας HP
(95 WHr); Εξωτερικό τροφοδοτικό 120W HP Smart AC, τεχνολογία γρήγορης φόρτισης HP

Διάρκεια μπαταρίας

Έως 4 ώρες & 45 λεπτά (8 ώρες & 30 λεπτά με μπαταρία εκτεταμένης διάρκειας HP, 10 ώρες & 45 λεπτά με μπαταρία υψηλής χωρητικότητας HP)

Ήχος

Ήχος υψηλής πιστότητας, στερεοφωνικά ηχεία, στερεοφωνικά ακουστικά/γραμμή εξόδου, είσοδος στερεοφωνικού μικροφώνου, ενσωματωμένη δυνατότητα
διπλού μικροφώνου

Υποστήριξη ασύρματης επικοινωνίας HP Mobile Broadband Wireless (προαιρετικό, απαιτείται υπηρεσία παροχής φορητού δικτύου), Intel 802.11a/b/g/draft-n, Bluetooth® 2.0, HP Wireless
Assistant

Επικοινωνίες

56K μόντεμ; Σύνδεση δικτύου Intel Gigabit (10/100/1000 NIC)

Υποδοχές επέκτασης

Διαθέσιμες υποδοχές πρόσθετων συσκευών: 1 υποδοχή ExpressCard/54, υποδοχή συσκευής ανάγνωσης μέσων

Θύρες και συνδέσεις I/O

4 θύρες USB 2.0, VGA, είσοδος στερεοφωνικού μικροφώνου eSATA, στερεοφωνικά ακουστικά/έξοδος, Firewire (1394a), HDMI, υποδοχή τροφοδοσίας,
υποδοχή σύνδεσης, υποδοχή δεύτερης μπαταρίας RJ-11, RJ-45

Πληκτρολόγιο

Πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους

Συσκευή κατάδειξης

Δύο εξελιγμένες συσκευές κατάδειξης (touchpad και pointstick) με περιοχή κύλισης

Ασφάλεια

HP ProtectTools, TPM Embedded Security Chip 1.2, Αισθητήρας ανάγνωσης αποτυπωμάτων HP, HP Disk Sanitizer, Ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης έξυπνων
καρτώνMcAfee Security Solution, Υποδοχή κλειδαριάς Kensington, HP Privacy Filter (προαιρετικά)

Λύσεις σύνδεσης σε βάση (Docking)

Σταθμός σύνδεσης HP, Εξελιγμένος σταθμός σύνδεσης HP, βάση οθόνης HP, ρυθμιζόμενη βάση φορητών υπολογιστών HP (όλα διατίθενται ξεχωριστά)

Εγγύηση

Υπηρεσία παραλαβής και επιστροφής 3 ετών (διατίθενται αναβαθμίσεις, παρέχονται ξεχωριστά), εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα περί αποποίησης ευθυνών www.hp.eu/disclaimer

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί αν αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις
ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή
παραλείψεις του παρόντος.
Ορισμένα χαρακτηριστικά προϊόντων Windows Vista® απαιτούν προηγμένο ή πρόσθετο υλικό. Ανατρέξτε στις διευθύνσεις http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx και
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx για λεπτομέρειες. Ο Σύμβουλος αναβάθμισης των Windows Vista® μπορεί να σας βοηθήσει να καθορίσετε ποια χαρακτηριστικά των Windows Vista®
θα εκτελούνται στον υπολογιστή σας. Για να πραγματοποιήσετε λήψη του εργαλείου, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα του κατόχου του και χρησιμοποιείται από την Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Vista® είναι εμπορικά σήματα ή σήματα
κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ ή/και άλλες χώρες. Οι ονομασίες Intel, Centrino και Core είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις ΗΠΑ
και σε άλλες χώρες.
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Η HP συνιστά Windows Vista® Business.

Συνιστώμενος βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες
Σταθμός σύνδεσης Advanced
HP 2008 180W

Η ιδανικά σχεδιασμένη βάση για το φορητό σας γραφείο με πλήρη πολλαπλασιασμό
θυρών και ένα ευρύ φάσμα εξελιγμένων χαρακτηριστικών. Αυτή η μοναδική λύση
επιφάνειας γραφείου της HP υποστηρίζει τη σύνδεση εν θερμώ που εξασφαλίζει άνεση
χωρίς προβλήματα για τους επαγγελματίες εν κινήσει.
Αριθμός προϊόντος: KQ752AA

Ρυθμιζόμενη βάση HP για
Notebook

Αυτή η μοναδική εργονομική λύση εξαλείφει την ανάγκη εξωτερικής οθόνης και σας
επιτρέπει την τοποθέτηση της οθόνης του notebook σε επίπεδο που σας βολεύει.

Αριθμός προϊόντος: PA508A
Μπαταρία εξαιρετικά υψηλής
χωρητικότητας 12 στοιχείων
της HP

Όταν βρίσκεστε εν κινήσει, χρησιμοποιήστε το notebook σας για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα με την μπαταρία Ultra-Capacity 12 στοιχείων της HP. Αυξήστε τη διάρκεια ζωής
της μπαταρίας του notebook σε έως και 10 ώρες και εξασφαλίστε περισσότερες από 15
ώρες συνολικής λειτουργίας.
Αριθμός προϊόντος: EJ092AA

Επαγγελματική δερμάτινη θήκη
HP

Εργαστείτε και ταξιδέψτε με στυλ με εμφάνιση που συμπληρώνει τέλεια τη λειτουργία.
Αποθηκεύστε το notebook, το κινητό τηλέφωνο, τις συσκευές μέσων και άλλα αξεσουάρ
ξέροντας ότι όλα είναι εύκολα προσβάσιμα και ασφαλή.

Αριθμός προϊόντος: RR316AA
3 έτη επιτόπου την επόμενη
εργάσιμη ημέρα, υποστήριξη
υλικού

Η HP παρέχει επιτόπου αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη ημέρα της μονάδας υλικού
που έχει βλάβη, εάν δεν είναι δυνατή η απομακρυσμένη επίλυση του προβλήματος.
Παρέχει εύκολη στην αγορά και εύχρηστη υπηρεσία επιτόπου επισκευής υλικού για το
προϊόν HP σας.
Αριθμός προϊόντος: U4415E

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/notebooks

