Ulehčete si práci. Nejmenší a nejlehčí notebook HP třídy Business.
Společnost HP doporučuje systém Windows Vista® Business.

Notebook HP EliteBook 2530p
Notebook HP EliteBook 2530p se základní hmotností
pouhých 1,45 kg splňuje vojenské standardy MIL-STD
810F pro testování na prašné prostředí a vysoké teploty 1
– a co víc, nebude vás na cestách stahovat k zemi.
Vysoká mobilita – vysoká produktivita
Můžete zvýšit bezpečnost a provádět vzdálené
monitorování, diagnostiku a opravy počítačů přes síť
pomocí procesorů Intel® Centrino® 2 s technologií vPro™
2. Notebook HP EliteBook 2530p také nabízí řadu
flexibilních řešení: 1,8palcový nebo 2,5palcový pevný disk
a procesor Intel® Core™ 2 Duo s velmi nízkým příkonem
3 (ULV) nebo nízkým příkonem (LV). Pomocí dvou
paměťových slotů můžete zvýšit výkon systému, a tím
zajistit rychlejší spouštění systému a rozšířit možnosti pro
současné spouštění více programů.
Posilte svou práci
Výhody technologie neobsahující rtuť, 12,1palcový
širokoúhlý displej HP Illumi-Lite LED, který je lehčí a má
nižší spotřebu než běžná zobrazovací technologie displeje
CCFL. Notebook HP EliteBook 2530p také nabízí tři různé
způsoby napájení z baterie – od nejlehčí verze po verzi
pro celodenní práci 4.
Užívejte si bezdrátového připojení na více místech
Ať už jste na druhé straně ulice, či země, integrované
technologie HP Mobile Broadband, Gobi 5, Wi-Fi
CERTIFIED™ WLAN 6 a Bluetooth® vám umožní být
připojeni na různých místech. Později můžete přidat
technologii HP Broadband Wireless.

Inovace HP Professional Innovations vám pomohou
soustředit se na podnikání.
Vysoká odolnost. Funkce notebooku zvyšující spolehlivost,
jako například HP DuraCase, HP DuraKeys, HP DuraFinish
a HP 3D DriveGuard, nabízejí vysokou odolnost a
spolehlivost 7. Jednoduchost. Zvýšení produktivity, ale i
maximálně snadné použití. Webová kamera s rozlišením
2 MP se softwarem Business Card Reader: už si nemusíte
pamatovat jména, e-maily nebo telefonní čísla. Tato
webová kamera je také velmi vhodná pro video, webové
konference a služby VoIP 8. Vysoké zabezpečení. Nástroje
HP ProtectTools poskytují řadu různých přizpůsobitelných
bezpečnostních řešení, které pomáhají chránit síť, aplikace
a data.

Notebook HP EliteBook 2530p
Společnost HP doporučuje systém Windows Vista® Business.
Operační systém

Originální Windows Vista® Business 32-bit
Originální Windows Vista® Home Basic
Originální Windows Vista® Business s vlastní instalací downgradu na systém Windows XP Professional
FreeDOS (může se lišit podle jednotlivých zemí)

Procesor

Nízkonapěťový procesor Intel® Core™2 Duo Ultra SU9300 (až 1,20 GHz, FSB 800 MHz, 3 MB L2 mezipaměti) nebo nízkonapěťový procesor Intel®
Core™2 Duo SL9400 (1,86 GHz, FSB 1066 MHz, 6 MB L2 mezipaměti)

Čipová sada

Čipová sada Mobile™ Intel® GS45 Express

Paměť

DDR2, 800 MHz, 1 024, 2 048 nebo 4 096 MB; 2 sloty SODIMM podporující dvoukanálovou paměť; Možnost upgradu maximálně na 8 192 MB

Software

Software HP Recovery Manager, HP Client Manager, HP Client Configuration Management Agent

Pevný disk

Pevný disk SATA, 80 nebo 120 GB (5 400 ot./min) v kombinaci s jednotkou DVD nebo pevným diskem 160 GB (7 200 ot./min), HP 3D DriveGuard

Optická jednotka

Jednotka DVD-ROM nebo DVD+/-RW SuperMulti DL

Vyjímatelná média

Volitelná externí zařízení Multibay II

Monitor

12,1 palce WXGA s technologií Illumi-Lite (rozlišení 1 280 x 800)

Grafická karta

Mobilní grafický adaptér Intel® Graphics Media Accelerator X4500 HD; Až 384 MB sdílené systémové paměti

Rozměry (šířka × hloubka × výška)

2,5 (vpředu) × 28,2 × 21,4 cm

Hmotnost

Hmotnost od 1,45 kg (liší se podle konfigurace)

Napájení

Lithium-ionová baterie – 3článková (31 Wh), 6článková (55 Wh) nebo 9článková (83 Wh); Externí adaptér napájení 65 W HP Smart AC, technologie HP
Fast Charge

Zvuk

Podpora zvuku High Definition Audio, integrovaný monofonní reproduktor, stereofonní výstup pro sluchátka/linku, vstup stereofonního mikrofonu, integrovaný
duální mikrofon, volitelná webová kamera (2 MP) se softwarem Business Card Reader

Podpora bezdrátové sítě

Bezdrátová technologie HP Mobile Broadband Wireless (volitelný, vyžaduje služby operátora mobilní sítě), Intel 802.11a/b/g/draft-n, Broadcom
802.11b/g, Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant

Komunikace

modem 56 kb/s; Síťové připojení Intel Gigabit (10/100/1000)

Rozšiřující sloty

Zásuvky pro další zařízení: 1 zásuvka ExpressCard/54, zásuvka pro karty Secure Digital

Vstupně-výstupní porty a konektory

2 porty USB 2.0 (3 porty USB 2.0 s konfigurací bez integrované optické jednotky), VGA, stereofonní mikrofonní vstup, stereofonní výstup pro sluchátka/linku,
Firewire (1394a), síťový konektor, RJ-11, RJ-45

Klávesnice

Standardní klávesnice

Polohovací zařízení

Zdokonalené duální polohovací zařízení (Touchpad a ukazovátko) s oblastí posouvání

Zabezpečení

Nástroje HP ProtectTools, zabudovaný bezpečnostní čip TPM 1.2, snímač otisků prstů HP, nástroj HP Disk Sanitizer, volitelná čtečka karet Smart CardŘešení
zabezpečení McAfee, zásvuka pro zámek Kensington, technologie HP Privacy Filter (volitelná)

Dokovací řešení

Ultralehká dokovací stanice HP 2400/2500, externí jednotka MultiBay II, podstavec pro monitor HP, nastavitelný stojan pro notebook HP (vše lze zakoupit
samostatně)

Záruka

3letá záruka s doručením (v některých zemích vyzvednutí a vrácení (upgrady jsou k dispozici, lze je zakoupit samostatně)), 1letá záruka na primární baterii

1 Testování není určeno k předvedení vhodnosti pro vojenské použití. Výsledky testů nejsou zárukou dosažení stejného výkonu při stejných testovacích podmínkách.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Další informace o omezeních záruky naleznete na adrese www.hp.eu/disclaimer.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace zde obsažené mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně
vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční
chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Některé funkce systému Windows Vista® vyžadují pokročilý nebo přídavný hardware. Podrobnosti naleznete na webových stránkách http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx a
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx. Funkce systému Windows Vista®, které bude na vašem počítači možné spustit, zjistíte pomocí nástroje Poradce při upgradu na systém Windows
Vista®. Tento nástroj je k dispozici ke stažení na adrese www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Bluetooth je ochranná známka vlastněná příslušným majitelem a užívaná společností Hewlett-Packard Company v souladu s licencí. Microsoft, Windows a Vista® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné
známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Intel, Centrino a Core jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation a jejích poboček v USA a dalších
zemích.

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/notebooks
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Doporučené příslušenství a služby
Dokovací stanice HP řady
2400/2500

Jedinečná dokovací stanice pro jedinečný notebook. Tento výhodný a snadno použitelný
dokovací systém nabízí replikaci portů a zjednodušený systém kabelů v designu, který
šetří prostor.

Produktové číslo: EQ773AA
9článková primární baterie
li-ion HP řady 2400/2510p

Hledáte větší výdrž baterií? Tento šikovný cestovní společník umožní vašemu notebooku
pracovat až 10 hodin, což je ideální, když jste delší dobu mimo domov.

Produktové číslo: EH768AA
Filtr na 12,1" displej HP pro
ochranu soukromí

Již se nebudete muset bát zvědavých očí. Toto jedinečné řešení HP built-to-fit zajišťuje,
aby důvěrná obchodní data, osobní informace a finanční záznamy byly viditelné pouze
osobě, která sedí přímo naproti displeji notebooku.

Produktové číslo: AJ356AA
Pouzdro HP Ultralight Executive

Profesionální zevnějšek luxusního ultralehkého pouzdra Ultralight Executive je podpořen
funkčností úložných prostorů pro dokumenty a kapes pro mobilní telefon a příslušenství,
které uchovávají vaše zařízení v bezpečí a vždy na dosah ruky.

Produktové číslo: AL539AA
3 roky, následující pracovní
den na místě, HW podpora

Společnost HP poskytuje službu výměny chybného hardwaru následující pracovní den
v místě zákazníka, pokud problém nelze vyřešit na dálku. K produktům HP je nabízena
snadno zakoupitelná služba oprav hardwaru přímo u zákazníka.

Produktové číslo: U4415E

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/notebooks

