Centro de actividade portátil. Gráficos intensos numa workstation de elevada
mobilidade
A HP recomenda o Windows Vista® Business.

HP EliteBook 8530w Mobile Workstation
A estação de trabalho HP EliteBook 8530w Mobile
proporciona-lhe a portabilidade de um computador
portátil com o poder de uma estação de trabalho.
Experimente o seu trabalho em alta definição com uma
estação de trabalho HP Mobile
Gráficos de estação de trabalho certificada pela ISV com
até 512 MB de VRAM suportam OpenGL e DirectX-10 e
oferecem um desempenho notável e precisão visual para
executar as suas aplicações mais exigentes em termos de
gráficos. O Dual Link DVI proporciona-lhe suporte (através
de conexão opcional) para monitores de resolução ultra
elevada e a porta eSATA proporciona-lhe ligação rápida e
fácil a um dispositivo de armazenamento externo. Grave,
reescreva e execute vídeo em alta-definição (HD) 1com a
unidade opcional de Blu-ray R/RE DVD+/-RW SuperMulti
DL 2, 3. A útil porta HDMI permite estabelecer ligação a
televisores e ecrãs de alta definição.
Sinta a potência, veja os resultados
Disfrute de novos níveis de desempenho com os
processadores Intel® Core™2 Duo 4 capazes de trabalhar
num verdadeiro ambiente de 64-bit e 8 GB de
capacidade de memória 5. Monitorização remota,
diagnósticos, e reparação de PCs através da rede com o
Intel® Centrino® 2 com tecnologia vPro™ 6. Actualize ou
substitua facilmente a sua unidade óptica com um disco
rígido secundário com o Upgrade Bay com Suporte Dual
HDD 7. Possuindo um segundo disco rígido opcional
instalado possibilita RAID 1 Mirroring ou RAID 0 Striping.

Usufrua de ligação sem fios em mais lugares
Quer se encontre do outro lado da rua ou na outra ponta
do país, HP Mobile Broadband 8, WLAN 9 e Bluetooth®
integrado ajudam-no a ficar ligado.
As Inovações Profissionais HP permitem que se concentre
no seu negócio
Construído para durar. Funcionalidades de fiabilidade
melhorada tais como HP DuraCase, HP DuraKeys, HP
DuraFinish e HP 3D DriveGuard que lhe proporcionam um
dispositivo com durabilidade que foi testado e está de
acordo com os testes padrões militares MIL-STD 810F
incluindo pó e baixa temperatura 10. Construído para
simplificar. Aumente a sua produtividade enquanto
maximiza a facilidade de utilização. A câmara web de 2
MP 7 com software de leitor de Business Card significa
que nunca se irá esquecer de um nome, endereço de
correio electrónico ou número de telefone e é perfeito para
conferências de vídeo e web e VoIP 11. Construído para
proteger. Um conjunto de soluções de segurança
personalizáveis, multi-camada, que contribuem para
proteger as suas aplicações e os seus dados.

HP EliteBook 8530w Mobile Workstation
A HP recomenda o Windows Vista® Business.
Sistema operativo

Windows Vista® Business Genuíno 32 bit
Windows Vista® Business Genuíno 64 bit
Windows Vista® Home Basic genuíno
Windows Vista® Business Genuíno com redução para Windows XP Professional Genuíno personalizado instalado
FreeDOS (pode variar com o país)

Processador

Processador Intel® Core™2 Duo P8600 (2.4 GHz, 1066 MHz FSB, 3 MB L2 cache) ou processadores Intel® Core™2 Duo T9400 / T9550 / T9600 /
T9800 (2.53 até 2.93 GHz, 1066 MHz FSB, 6 MB L2 Cache)

Chipset

Chipset Mobile™ Intel® PM45 Express

Memória

DDR2, 800 MHz, 2048 ou 4096 MB; 2 slots SODIMM que suportam memória com canal duplo; Expansível até um máximo de 8192 MB

Software

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

Certificações de 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, Siemans 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
Petróleo e gás: Marca em terra R5000, Paradigm EPOS, GoCAD, Schlumberger (GeoFrame, Petrel), tecnologia SeismicMicro

Disco rígido

Disco rígido Serial ATA 250 GB ou 500 GB (5400 rpm), 250, 320 ou 500 GB (7200 rpm), Drive Solid State 80 GB, HP 3D DriveGuard

Dispositivo óptico

Baía de actualização: DVD-ROM, DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe ou Blue-ray Disc DVD+/-RW SuperMulti DL ou 250 GB ou 500 GB (5400 rpm) ou
250 GB / 320 GB / 500 GB (7200 rpm)

Ecrã

WSXGA+ de 15.4 pol. (resolução 1680 x 1050) ou WUXGA+ de 15.4 pol. (resolução 1920 x 1200), Webcam de 2 MP opcional com Software de leitor
de Business Card

Gráficos

NVIDIA Quadro FX 770M; Até 512-MB de memória de vídeo; ATI Mobility FireGL V5700

Dimensões (L x P x A)

2,8 (na parte frontal) x 35,5 x 26,3 cm

Peso

A partir de 2,8 kg

Alimentação

Bateria de Iões de Lítio com 8 células (73 Wh), Bateria de longa duração HP opcional (52 WHr), Bateria com capacidade ultra HP opcional (95 WHr);
Transformador Inteligente de CA de 120W HP, externo, com Tecnologia HP Fast Charge (carregamento rápido)

Autonomia da bateria

Até 4h45m (até 8h30m com a HP Extended Life Battery ou até 10h45m com a bateria de ultra-capacidade da HP)

Áudio

Áudio alta definição, altifalantes estéreo, saída auscultadores/linha estéreo, entrada microfone estéreo, microfone duplo integrado

Suporte para comunicações sem fios HP Mobile Broadband Wireless (opcional, requer serviço de operador de rede móvel), Intel 802.11a/b/g/draft-n, Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant
Comunicações

Modem de 56 k; Ligação Intel Gigabit Network (10/100/1000 NIC)

Slots de expansão

Slots disponíveis para dispositivos adicionais: 1 slot ExpressCard/54, leitor Media Card

Portas e conectores de E/S

4 portas USB 2.0, VGA, eSATA, entrada de microfone stereo, saída de auscultadores/linha stereo, Firewire (1394a), HDMI, conector de alimentação,
conector de acoplamento, conector de bateria secundário, RJ-11, RJ-45

Teclado

Teclado de tamanho completo

Dispositivo apontador

Dois dispositivos apontadores melhorados (touchpad e pointstick) com zona de deslocamento

Segurança

HP ProtectTools, Chip de Segurança Integrado TPM 1.2, Sensor de Impressões Digitais HP, HP Disk Sanitizer, leitor de Smart Card integradoSolução de
Segurança McAfee, ranhura para fecho Kensington, HP Privacy Filter (opcional)

Soluções de Ancoragem

HP Docking Station, HP Advanced Docking Station, HP Monitor Stand, HP Adjustable Notebook Stand (todos vendidos separadamente)

Garantia

3 anos com recolha (recolha e devolução em alguns países (estão disponíveis actualizações, vendidos separadamente)) 1 ano de garantia para a bateria
primária

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Visite a página de renúncia de responsabilidade em www.hp.eu/disclaimer

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas
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técnicos ou editoriais ou omissões contidos neste documento.
Algumas características do produto Windows Vista® requerem hardware avançado ou adicional. Consulte http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx e
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx para obter mais informações. O Aconselhamento de actualização do Windows Vista® pode ajudá-lo a determinar quais as características do
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A HP recomenda o Windows Vista® Business.

Acessórios e serviços recomendados
Estação de Ancoragem
Avançada 2008 180W HP

O lar perfeito para o seu escritório móvel, com repetição completa de portas e uma
ampla variedade de funções avançadas. Esta solução de secretária HP exclusiva
comporta ancoragem automática, com vista a uma conveniência isenta de problemas a
profissionais em movimento.
Número do produto: KQ752AA

Suporte Ajustável para
Notebook HP

Esta solução ergonómica exclusiva elimina a necessidade de um monitor externo e
permite-lhe posicionar o ecrã do seu Notebook a um nível adequado.

Número do produto: PA508A
Bateria Ultra Capacidade HP,
12 Células

Em viagem, mantenha-se móvel durante mais tempo com a bateria de ultra-capacidade
HP de 12 células. Aumentando a duração da bateria do seu notebook em mais de 10
horas, pode beneficiar de um total de mais de 15 horas sem outra fonte de
alimentação.
Número do produto: EJ092AA

Estojo de Couro HP Executive

Viaje e trabalhe em estilo, com um exterior profissional que complementa perfeitamente
o funcional interior. Guarde o notebook, o telemóvel, dispositivos multimédia e outros
acessórios com a certeza de que tudo está protegido, mas sempre à mão.

Número do produto: RR316AA
3 anos de Suporte HW no local
no dia útil seguinte

A HP proporciona a substituição, no local, da sua unidade de hardware avariada, no
dia útil seguinte, se não for possível solucionar o problema remotamente. Oferece
serviço de reparação de hardware, no local, de fácil aquisição e utilização para o seu
produto HP.
Número do produto: U4415E

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/notebooks

