Przenośna i wydajna stacja robocza. Zaawansowane funkcje graficzne i
projekt zwiększający mobilność
HP zaleca system Windows Vista® Business.

HP EliteBook 8530w
Mobilna stacja robocza HP EliteBook 8530w zapewnia
możliwość łatwego przenoszenia notebooka
charakteryzującego się wydajnością stacji roboczej.
Mobilna stacja robocza umożliwia poznanie zalet pracy w
standardzie High Definition
Karty graficzne dla stacji roboczych posiadają certyfikaty
niezależnych producentów oprogramowania, są
wyposażone w 512 MB pamięci VRAM, obsługują
technologie OpenGL i DirectX 10, a także oferują wysoką
wydajność i wizualną precyzję umożliwiającą
uruchamianie zaawansowanych aplikacji graficznych.
Podwójne łącze DVI umożliwia obsługę (przez opcjonalną
stację dokowania) monitorów o wysokiej rozdzielczości, a
port eSATA zapewnia szybkie i łatwe połączenie z
zewnętrznymi urządzeniami pamięci masowej.
Opcjonalny napęd Blu-ray R/RE DVD+/-RW SuperMulti DL
2, 3 umożliwia nagrywanie, ponowny zapis i odtwarzanie
filmów w wysokiej rozdzielczości (HD) 1. Wygodny port
HDMI pozwala podłączyć telewizory i wyświetlacze
zgodne ze standardem High-Definition.
Większa wydajność, lepsze wyniki
8 GB pamięci 5 oraz procesory Intel® Core™2 Duo 4
zapewniają nowy poziom wydajności oraz umożliwiają
pracę w środowisku 64-bitowym. Technologia Intel®
Centrino® 2 z vPro™ pozwala zdalnie monitorować,
diagnozować i naprawiać komputery za pośrednictwem
sieci 6. Wnęka rozszerzeń obsługująca dwa rodzaje
dysków twardych 7 zapewnia możliwość łatwej
rozbudowy o napęd optyczny lub zastąpienia tego
napędu drugim dyskiem twardym. Opcjonalny drugi dysk
twardy umożliwia obsługę RAID 1 (mirroring — szybszy

dostęp do danych) oraz RAID 0 (striping — identyczna
kopia tworzona na drugim dysku).
Więcej miejsc, z których można się łączyć bezprzewodowo
Zintegrowana możliwość obsługi technologii HP Mobile
Broadband 8 oraz interfejsy WLAN 9 i Bluetooth®
zapewniają łączność w różnych miejscach — zarówno po
drugiej stronie ulicy, jak i na drugim końcu kraju.
Pakiet HP Professional Innovations pozwala firmie
skoncentrować się na zasadniczej działalności
Budowany z myślą o trwałości. Udoskonalone,
niezawodne mechanizmy HP DuraCase, HP DuraKeys, HP
DuraFinish i HP 3D DriveGuard zabezpieczają notebook
w czasie przenoszenia. Urządzenie zostało przetestowane
i jest zgodne z wojskowym standardem MIL-STD 810F
dotyczącym pracy między innymi w warunkach dużego
zapylenia i w niskiej temperaturze 10. Stworzony z myślą
o prostocie. Rozwiązania zwiększające produktywność i
wyjątkowo łatwa obsługa. Dzięki kamerze internetowej o
rozdzielczości 2 megapikseli 7 z oprogramowaniem do
odczytywania wizytówek nigdy nie zapomnisz nazwiska,
adresu e-mail czy telefonu. Kamera umożliwia także
nagrywanie filmów i uczestniczenie w
wideokonferencjach, a także przydaje się w rozmowach
przez Internet (VoIP) 11 Zaprojektowany z myślą o
bezpieczeństwie. Zestaw wielostopniowych,
dostosowywanych zabezpieczeń chroni sieć, aplikacje i
dane.

HP EliteBook 8530w
HP zaleca system Windows Vista® Business.
System operacyjny

Oryginalny Windows Vista® Business 32-bitowy
Oryginalny Windows Vista® Business 64-bitowy
Oryginalny Windows Vista® Home Basic
Oryginalny Windows Vista® Business z możliwością zmiany wersji na niestandardową instalację systemu Windows XP Professional
FreeDOS (może być różny w zależności od kraju)

Procesor

Procesor Intel® Core™2 Duo P8600 (2,4 GHz, magistrala FSB 1066 MHz, 3 MB pamięci podręcznej L2) lub procesory Intel® Core™2 Duo T9400 /
T9550 / T9600 / T9800 (od 2,53 do 2,93 GHz, magistrala FSB 1066 MHz, 6 MB pamięci podręcznej L2)

Zestaw układów

Zestaw układów Mobile™ Intel® PM45 Express

Pamięć

DDR2, 800 MHz, 2048 lub 4096 MB; 2 gniazda SODIMM z obsługą pamięci dwukanałowej; Możliwość rozszerzenia do 8192 MB

Oprogramowanie

HP Recovery Manager (tylko system Vista), HP Client Manager Software, HP Client Configuration Management Agent, HP OpenView PC Configuration
Management Solutions, HP Performance Tuning Framework

Certyfikaty niezależnych
producentów oprogramowania

Aplikacje do wspomaganego komputerowo projektowania urządzeń mechanicznych (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, Siemans PLMS (NX, NX I-deas, Solid Edge, TeamCenter Visualisation, Solidworks
Aplikacje do tworzenia treści cyfrowych (DCC): Adobe (Premiere, After effects, Encore, Photoshop), AutoDesk (3DS MAX/Combustion, Maya), Avid (Xpress
Pro, Media Composer), SoftImage XSI
Systemy informacji przestrzennej (GIS): ESRI ArcGIS 9.0, Oil/Gas: Landmark R5000, Paradigm EPOS, GoCAD, Schlumberger (GeoFrame, Petrel),
SeismicMicro Technology

Dysk twardy

Dysk twardy Serial ATA 250 lub 500 GB (5400 obr./min), 250, 320 lub 500 GB (7200 obr./min), Solid State Drive 80 GB, HP 3D DriveGuard

Urządzenie optyczne

Wnęka rozszerzeń: Napędy optyczne DVD-ROM, DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe lub Blue-ray Disc DVD+/-RW SuperMulti DL lub dyski twarde 250
GB/500 GB (5400 obr./min) lub 250 GB/320 GB/500 GB (7200 obr./min)

Wyświetlacz

WSXGA+ 15,4 cala (rozdzielczość 1680 x 1050) lub WUXGA 15,4 cala (rozdzielczość 1920 x 1200), opcjonalna kamera internetowa o rozdzielczości
2 megapikseli z oprogramowaniem do odczytywania wizytówek

Grafika

NVIDIA Quadro FX 770M; Maks. 512 MB pamięci wideo; ATI Mobility FireGL V5700

Wymiary (szer. x głęb. x wys.)

2,8 (z przodu) x 35,5 x 26,3 cm

Waga

Od 2,8 kg

Zasilanie

8-ogniwowy akumulator litowy (73 Wh), opcjonalny akumulator HP Extended Life (52 Wh), opcjonalny akumulator HP Ultra-Capacity (95 Wh); Zasilacz
zewnętrzny HP Smart 120 W, technologia HP Fast Charge

Czas pracy akumulatora

Maks. 4 godz. 45 min (maks. 8 godz. 30 min z akumulatorem HP Extended Life, maks. 10 godz. 45 min z akumulatorem HP Ultra-Capacity)

Karta dźwiękowa

Dźwięk High Definition, głośniki stereo, wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio, wejście mikrofonu stereo, zintegrowany zespół dwóch
mikrofonów

Obsługa komunikacji
bezprzewodowej

HP Mobile Broadband Wireless (opcja, wymaga usług operatora sieci telefonii komórkowej), Intel 802.11a/b/g/draft-n, Bluetooth® 2.0, HP Wireless
Assistant

Komunikacja

Modem 56 Kb/s; karta sieciowa Intel 10/100/1000 Gigabit

Gniazda rozszerzeń

Dostępne gniazda urządzeń dodatkowych: jedno gniazdo na kartę ExpressCard/54, czytnik kart pamięci

I/O porty i zlacza

4 porty USB 2.0, VGA, eSATA, wejście mikrofonu stereo, wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio (line out), Firewire (1394a), HDMI, złącze
zasilania, złącze dokowania, złącze akumulatora dodatkowego, RJ-11, RJ-45

Klawiatura

Pełnowymiarowa klawiatura

Urządzenie wskazujące

Rozszerzone, podwójne urządzenia wskazujące (tabliczka dotykowa i wskaźnik) z przewijaniem

Bezpieczeństwo

HP ProtectTools, wbudowany układ zabezpieczający TPM 1.2, czytnik linii papilarnych HP, HP Disk Sanitizer, wbudowany czytnik kart procesorowychMcAfee
Security Solution, gniazdo blokady Kensington, filtr ekranowy HP Privacy Filter (opcja)

Stacje dokowania

Stacja dokowania HP, stacja dokowania HP Advanced, podstawa monitora HP, regulowana podstawa notebooka HP (wszystkie akcesoria sprzedawane
oddzielnie)

Gwarancja

3-letnia gwarancja z naprawą w punkcie serwisowym, w niektórych krajach z odbiorem i zwrotem do klienta (dostępne są rozszerzenia gwarancji
sprzedawane oddzielnie), roczna gwarancja na akumulator podstawowy

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Więcej informacji można znaleźć na stronach HP z zastrzeżeniami, pod adresem www.hp.eu/disclaimer

© 2008 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach
gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub
redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
Niektóre funkcje systemu operacyjnego Windows Vista® wymagają zaawansowanego lub dodatkowego sprzętu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod adresami
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx i http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx. Program Windows Vista® Upgrade Advisor pozwala określić, które
funkcje systemu Windows Vista® będą dostępne na komputerze użytkownika. Narzędzie to można pobrać pod adresem http://www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela, wykorzystywanym przez firmę Hewlett-Packard Company na podstawie licencji. Microsoft, Windows i Vista® są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych krajach. Intel, Centrino i Core są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel
Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/notebooks
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Zalecane akcesoria i usługi
Zaawansowana stacja
dokowania HP 2008 180 W

Doskonała przystań dla Twojego mobilnego biura — z pełną replikacją portów i
wieloma zaawansowanymi funkcjami. Unikatowe rozwiązanie stacjonarne HP, w którym
urządzenie przenośne można umieścić bez wyłączania — wygodne narzędzie dla tych,
którzy wiele spraw załatwiają „w biegu”.
Numer produktu: KQ752AA

Regulowana podstawa
notebooka HP

To unikalne, ergonomiczne rozwiązanie eliminuje konieczność stosowania
zewnętrznego monitora i pozwala umieścić wyświetlacz notebooka na wysokości
najlepiej odpowiadającej użytkownikowi.

Numer produktu: PA508A
12-ogniwowy akumulator HP
Ultra-Capacity

Będąc w podróży, z dala od biurka, można pracować dłużej dzięki 12-ogniwowemu
akumulatorowi HP Ultra-Capacity. Wydłużenie czasu pracy akumulatora do 10 godzin
zwiększa łączny czas zasilania notebooka z akumulatorów do ponad 15 godzin.

Numer produktu: EJ092AA
Futerał skórzany HP Executive

Profesjonalny wygląd zewnętrzny, który odzwierciedla funkcjonalne wnętrze, to wygoda
i styl w pracy i w podróży. Po spakowaniu można mieć pewność, że notebook, telefon
komórkowy, nośniki i inne akcesoria są łatwo dostępne i nie zostaną uszkodzone.

Numer produktu: RR316AA
Serwis w miejscu instalacji w
następnym dniu roboczym, 3
lata

Jeśli problem ze sprzętem nie może być rozwiązany zdalnie, HP zapewnia wymianę
uszkodzonego sprzętu u klienta w następnym dniu roboczym. Dla produktu HP
obowiązuje oferta łatwej w zakupie i łatwej w użyciu usługi naprawy sprzętu w miejscu
instalacji.
Numer produktu: U4415E

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/notebooks

