Let enhed. Den mindste og letteste bærbare pc til erhvervsbrug fra HP.
HP anbefaler Windows Vista® Business.

HP EliteBook 2530p bærbar pc
Med en vægt fra bare 1,45 kg overholder HP EliteBook
2530p Notebook pc'en den militære standard MIL-STD
810F, hvad angår støv og høj temperatur1, og har alle de
funktioner, du skal bruge.
En ultraproduktiv bærbar pc
Få endnu bedre sikkerhed, og overvåg, diagnosticer og
reparer pc'er over netværket med Intel® Centrino® 2 med
vPro™ teknologi 2. Med HP EliteBook 2530p får du de
bedste fleksible løsnigner: 1,8" eller 2,5" harddisk og
Intel® Core™ 2 Duo Ultra Low Voltage 3 (ULV) eller Low
Voltage (LV) processor. Med to hukommelsesholdere kan
du øge systemets ydelse, hvilket giver hurtigere opstart
samt mulighed for at køre flere programmer samtidigt.
Gør din virksomhed stærk
Nyd den 12,1" brede HP Illumi-Lite LED-skærm (uden
kviksølv), som er klarere og bruger mindre strøm end
skærme med CCFL-standardteknologien. HP EliteBook
2530p tilbyder også tre fleksible batteriløsninger, så du
enten får en lav vægt eller batteritid til en hel dags arbejde
4.
Få trådløs forbindelse flere steder
Uanset om du står på den anden side af gaden eller i den
anden ende af landet, sørger integreret HP Mobile
Broadband, Gobi-teknologi 5, Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN
6 og Bluetooth® for, at du bevarer forbindelsen. Du kan
også vælge at tilføje HP Mobile Broadband på et senere
tidspunkt.

HP Professional Innovations hjælper dig med at fokusere
på din forretning.
Bygget med henblik på holdbarhed. Ekstra driftsikker med
egenskaber som HP DuraCase, HP DuraKeys, HP
DuraFinish og HP 3D DriveGuard, der gør, at din bærbare
pc kan stå distancen 7. Bygget med henblik på enkelhed.
Øg produktiviteten, og gør det så nemt som muligt. Med 2
MP webcam'et med visitkortlæserprogram er det slut med
at glemme navne, e-mailadresser og telefonnumre.
Webcam'et er også perfekt til video, webkonferencer og
VoIP 8. Bygget med henblik på sikkerhed. HP ProtectTools
giver sikkerhedsløsninger, der kan tilpasses i flere lag samt
beskytter netværket, applikationer og data.

HP EliteBook 2530p bærbar pc
HP anbefaler Windows Vista® Business.
Operativsystem

Original Windows Vista® Business 32-bit
Original Windows Vista® Home Basic
Brugertilpasset original Windows Vista® Business installeret med downgrade til Windows XP Professional
FreeDOS (kan variere fra land til land)

Processor

Intel® Core™2 Duo Ultra Low Voltage processor SU9300 (1,20 GHz, 800 MHz FSB, 3 MB L2 cache) eller Intel® Core™2 Duo Low Voltage processor
SL9400 (1,86 GHz, 1066 MHz FSB, 6 MB L2 cache)

Chipsæt

Mobile™ Intel® GS45 Express Chipset

RAM

DDR2, 800 MHz, 1024, 2048 eller 4096 MB; 2 SODIMM-sokler, der understøtter dual channel hukommelse; Kan maksimalt opgraderes til 8192 MB

Software

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

Harddisk

Serial ATA-drev 80 eller 120 GB (5400 o/m) ved kombination med dvd-drev eller 160 GB (7200 o/m), HP 3D DriveGuard

Optisk enhed

Dvd-rom eller dvd+/-rw SuperMulti DL

Flytbare medier

Eksterne Multibay II-enheder (tilbehør)

Skærm

12,1" Illumi-Lite WXGA (1280 x 800 opløsning)

Grafik

Mobile Intel® Graphics Media Accelerator X4500 HD; Op til 384 MB delt systemhukommelse

Mål (B x D x H)

2,5 (foran) x 28,2 x 21,4 cm

Vægt

Vejer fra 1,45 kg (vægten afhænger af konfigurationen)

Strøm

3-cellers (31 WHr), 6-cellers (55 WHr) eller 9-cellers (83 WHr) lithium-ion batteri; Ekstern 65 W HP Smart vekselstrømsadapter, HP Fast Charge-teknologi

Lyd

High Definition lyd, integreret monohøjttaler, stereohovedtelefoner/line out, stereomikrofonindgang, to integrerede mikrofoner, 2 MP webcam med software til
visitkortlæser (tilbehør)

Understøtter trådløs

HP Mobile Broadband Wireless (kræver tjeneste med mobilt netværk), Intel 802.11a/b/g/draft-n, Broadcom 802.11b/g, Bluetooth® 2.0, HP Wireless
Assistant

Kommunikation

56K modem; Intel Gigabit netværksforbindelse (10/100/1000 NIC)

Udvidelsessokler

Sokler til yderligere enheder: 1 ExpressCard/54-slot, Secure Digital-slot

I/O porte og stik

2 USB 2.0 porte (3 USB 2.0 porte, når konfigureret uden integreret optisk drev), VGA, stereomikrofon, stereohovedtelefoner/line out, FireWire (1394a),
strømstik, RJ-11, RJ-45

Tastatur

Tastatur i fuld størrelse

Pegeenhed

To pegeenheder (touchpad og pegepind) med rullezone

Sikkerhed

HP ProtectTools, TPM Embedded Security Chip 1.2, HP Fingerprint Sensor, HP Disk Sanitizer, Smart Card-læser (tilbehør)McAfee-sikkerhedsløsning, Kensington
låse-slot, HP Privacy Filter (tilbehør)

Dockingløsninger

HP 2400/2500 ultralet dockingstation, ekstern MultiBay II, HP skærmstativ, HP justerbart notebook stativ (alt sælges separat).

Garanti

3 års indlevering (afhentning og returnering i nogle lande (mulighed for opgradering, der skal anskaffes separat)), 1 års garanti på primært batteri

1 De udførte test havde ikke til formål at demonstrere egnethed til DOD-kontraktkrav eller til militær brug. Testresultater er ikke garanti for fremtid ydelse under disse testforhold.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Se vores side vedrørende ansvarsfraskrivelse: www.hp.eu/disclaimer

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der
følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Visse Windows Vista®-produktfunktioner kræver avanceret eller ekstra hardware. Se http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx og
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx for yderligere oplysninger. Brug Windows Vista® Upgrade Advisor til at finde ud af, hvilke Windows Vista®-funktioner der kan køre på din computer.
Du kan downloade værktøjet fra www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Bluetooth er et varemærke tilhørende ejeren, som Hewlett-Packard Company benytter under licens. Microsoft, Windows og Vista® er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA
og/eller andre lande. Intel, Centrino og Core er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande.
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HP EliteBook 2530p bærbar pc
HP anbefaler Windows Vista® Business.

Anbefalet tilbehør og anbefalede services
HP 2400/2500-serie
dockingstation

En unik dockingstation til en unik bærbar pc. Med dette praktiske og brugervenlige
dockingsystem får du flere porte og enkel kabelstyring i et pladsbesparende design.

Produktnummer: EQ773AA
HP 2400/2510p-serie 9-celles
primært Li-ion-batteri

Har du brug for mere batteritid? Den handy rejseledsager sikrer dig strøm nok til 10
timers arbejde – en ideel løsning, når du er på farten i længere tid ad gangen.

Produktnummer: EH768AA
HP-filter til 12,1" skærm til
beskyttelse af personlige
oplysninger

Du behøver ikke bekymre dig om nysgerrige øjne. Denne unikke HP-løsning sikrer, at
fortrolige forretningsdata, personlige oplysninger samt finansielle data kun kan ses af
den person, der sidder direkte foran skærmen på den bærbare pc.

Produktnummer: AJ356AA
HP ultralet Executive-taske

Den ultralette Executive taske er flot og funktionel med lommer til filer, mobiltelefon og
tilbehør, så det heller ligger sikkert og er nemt at komme til.

Produktnummer: AL539AA
3 års hardwaresupport onsite,
næste hverdag

HP sørger for at udskifte din defekte hardwareenhed den følgende arbejdsdag, hvis ikke
problemet kan løses centralt. Tilbyder hardwarereparation på stedet til dit HP-produkt.

Produktnummer: U4415E

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/notebooks

