Megkönnyíti munkáját. A legkisebb és legkönnyebb HP üzleti notebook.
A HP a Windows Vista® Business operációs rendszert ajánlja.

HP EliteBook 2530p notebook
A mindössze 1,45 kg induló súlyú HP EliteBook 2530p
notebook a por és a magas hőmérséklet tekintetében 1
megfelel a MIL-STD 810F jelű katonai előírásnak. A gépet
mindenhova könnyedén magával viheti.
Ultramobil és ultrahatékony
A vPro™ technológiával bővített Intel® Centrino® 2 with
vPro™ processzorral erősebbé teheti a biztonságot, és
távolról figyelheti, diagnosztizálhatja és javíthatja a
számítógépeket 2. A HP EliteBook 2530p az igényekhez
igazodó rugalmas megoldásokat is biztosít: 1,8, illetve 2,5
hüvelykes merevlemezt és ultra kisfeszültségű (Ultra Low
Voltage, ULV) 3, illetve kisfeszültségű (Low Voltage, LV)
Intel® Core™ 2 Duo processzort. A két memóriafoglalat
révén növelheti a számítógép teljesítményét, lerövidítheti a
rendszerbetöltés idejét, és egy időben több programot is
futtathat egymással párhuzamosan.
Kibővíti irodáját
A higanymentes, 12,1 hüvelykes szélesvásznú HP Illumi-Lite
LED kijelző nagyobb fényerejű és hatékonyabb
energiafelhasználást nyújt, mint a szokványos CCFL
kijelzőtechnológia. A HP EliteBook 2530p háromféle
rugalmasan cserélhető akkumulátort kínál a legkönnyebb
súlyútól az egész napon át használható megoldásig 4.
Csatlakozzon mindenhol vezeték nélkül
Akár a szomszéd utcában, akár az ország másik pontján
van, a beépített HP mobil szélessáv, a Gobi technológia 5,
a Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN 6 és a Bluetooth® technológia
egyre több helyen biztosít csatlakozási lehetőséget.
Ráadásul a HP mobil szélessávú adapter később is
beszerelhető.

A HP professzionális újításai segítenek az üzletmenetre
koncentrálni
Tartósság a kezdetektől fogva. A megbízhatóságot növelő,
továbbfejlesztett funkcióknak, mint például a HP DuraCase,
a HP DuraKeys, a HP DuraFinish és a HP 3D DriveGuard
funkciónak köszönhetően notebookja a hosszú utakon is
megbízható marad 7. Egyszerűség a kezdetektől fogva.
Egyszerű használat és hatékony munka. A 2 megapixeles
webkamera és a Business Card Reader program
segítségével sosem fogja elfelejteni a neveket, az e-mail
címeket és a telefonszámokat. A webkamera videóhoz,
webes konferenciához és VoIP-hez is kiváló 8. Védelem a
kezdetektől fogva. A HP ProtectTools hálózatát,
alkalmazásait és adatait többrétegű, testreszabható
biztonsági megoldásokkal védelmezi.

HP EliteBook 2530p notebook
A HP a Windows Vista® Business operációs rendszert ajánlja.
Operációs rendszer

Eredeti Windows Vista® Business 32 bites
Eredeti Windows Vista® Home Basic
Eredeti Windows Vista® Business, egyedileg telepített Windows XP Professional rendszerre való visszalépési (downgrade) joggal
FreeDOS (Országonként/térségenként eltérhet)

Processzor

Intel® Core™2 Duo Ultra Low Voltage SU9300 processzor (1,20 GHz, 800 MHz FSB, 3 MB L2 gyorsítótár) vagy Intel® Core™2 Duo Low VoltageSL9400
processzor (1,86 GHz, 1066 MHz FSB, 6 MB L2 gyorsítótár)

Lapkakészlet

Mobile™ Intel® GS45 Express lapkakészlet

Memória

DDR2, 800 MHz, 1024, 2048 vagy 4096 MB; 2 SODIMM foglalat kétcsatornás memóriaelrendezés támogatásával; Maximum 8192 MB-ig bővíthető

Szoftver

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

Merevlemez

Soros ATA merevlemez 80 vagy 120 GB (5400 f/perc) DVD-meghajtóval együtt, vagy 160 GB (7200 f/perc), HP 3D DriveGuard

Optikai eszköz

DVD-ROM vagy DVD+/-RW SuperMulti DL

Cserélhető hordozók

Külön beszerezhető külső Multibay II

Képernyő

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

Grafikus rendszer

Mobile Intel® Graphics Media Accelerator X4500 HD; Maximum 384 MB megosztott rendszermemória

Méretek (sz x h x m)

2,5 (elöl) x 28,2 x 21,4 cm

Súly

1,45 kg-tól kezdődően (a súly a konfigurációtól függ)

Áramellátás

3 cellás (31 Wh), 6 cellás (55 Wh) vagy 9 cellás (83 Wh) lítiumionos akkumulátor; Külső, 65 W-os váltóáramú HP intelligens tápegység, HP gyorstöltő
technológia

Hangeszközök

High Definition hang, beépített monó hangszóró, sztereó fejhallgató-kimenet/vonalbemenet, sztereó mikrofonbemenet, beépített duál mikrofoncsatlakozó,
opcionális 2 megapixeles webkamera Business Card Reader szoftverrel

Vezeték nélküli kapcsolat
támogatása

HP Mobile Broadband Wireless (opcionális, használatához mobilszolgáltató szükséges), Intel 802.11 a/b/g/draft-n, Broadcom 802.11 b/g, Bluetooth®
2.0, HP Wireless Assistant

Kommunikáció

56 kbit/s-os modem; Intel gigabites hálózati kártya (10/100/1000 NIC)

Bővítőhelyek

Szabad bővítőhelyek további eszközök számára: 1 ExpressCard/54 bővítőhely, Secure Digital bővítőhely

I/O portok és csatlakozók

2 USB 2.0 port (3 USB 2.0 port, ha a számítógépben nincs optikai meghajtó), VGA, sztereó mikrofonbemenet, sztereó fejhallgató-kimenet, Firewire (1394a),
tápcsatlakozó, RJ-11, RJ-45

Billentyűzet

Teljes méretű billentyűzet

Mutatóeszköz

Továbbfejlesztett kettős mutatóeszköz (érintőtábla és mutatóceruza) görgetőterülettel

Adatvédelem

HP ProtectTools, TPM beépített biztonsági lapka 1.2, HP ujjlenyomat-leolvasó, HP Disk Sanitizer, opcionális intelligenskártya-olvasóMcAfee biztonsági
megoldás, Kensington zárnyílás, HP Privacy Filter (opcionális)

Dokkolási megoldások

HP 2400/2500 ultrakönnyű dokkolóállomás, külső MultiBay II, HP monitorállvány, HP állítható számítógépállvány (mind külön beszerezhető)

Garancia

3 éves beszállítás (visszaszállításos garancia néhány országban (bővítés lehetséges, külön megvásárolható)), 1 év garancia az elsődleges akkumulátorra

1 A tesztelésnek nem volt célja a DOD szerződések követelményeinek, illetve a katonai célú használatnak való megfelelés demonstrálása. A teszteredmények nem nyújtanak garanciát a jövőbeli teljesítményre ezen
tesztelési feltételek mellett.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A további tudnivalókat a jogi nyilatkozatokban találhatja: www.hp.eu/disclaimer

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,
írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetőek további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy
hiányosságokért.
A termék Windows Vista® rendszerrel használható egyes funkcióihoz speciális és további hardver szükséges. A részletes tájékoztatást lásd a http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx és
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx címen. A Windows Vista® Upgrade Advisor segédprogram segítséget nyújt a Windows Vista® rendszer számítógépen futtatható funkcióinak
meghatározásában. Az eszköz a következő címen tölthető le : www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
A Bluetooth elnevezés a jogtulajdonos kereskedelmi védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company licenc birtokában használ. A Microsoft, Windows és Windows Vista® a Microsoft Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az Intel, Centrino és Core az Intel Corporation vagy leányvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.

További információkért látogasson el a következő webhelyre:
www.hp.com/eur/notebooks
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Ajánlott tartozékok és szolgáltatások
HP 2400/2500 sorozatú
dokkolóállomás

Egyedi dokkolóállomás egyedi notebookhoz. Ez a kisméretű, könnyen használható
dokkolóállomás lehetővé teszi a portreplikációt és a kábelek egyszerűbb kezelését.

Termékszám: EQ773AA
HP 2400/2510p sorozatú
kilenccellás Li-ion elsődleges
akkumulátor

Hosszabb üzemidejű akkumulátort keres? Ezzel a praktikus kiegészítővel a notebook
üzemideje akár 10 órára is növelhető – ideális megoldás, ha hosszabb időre elhagyja
az irodát.

Termékszám: EH768AA
HP 12,1" betekintésvédő
monitorszűrő

Nem kell aggódni a kíváncsi szemek miatt. A HP egyedi megoldása gondoskodik róla,
hogy a bizalmas üzleti adatokat, a személyes információkat és a pénzügyi adatokat
csak az lássa, aki közvetlenül a hordozható számítógép kijelzője előtt ül.

Termékszám: AJ356AA
HP Executive tok, könnyű

Az Ultralight Executive tartó professzionális külső megjelenése tökéletesen kiegészíti a
funkcionális belsőt, ahol az akták számára külön tárolóterület, a mobiltelefonhoz és a
kellékekhez tartozó zsebek pedig arról gondolkodnak, mindent biztonságban és
elérhető közelségben tudhat.
Termékszám: AL539AA

3 év hardvertámogatás –
következő munkanapon
esedékes helyszíni kiszállás

Ha a hiba nem javítható meg távolról, a HP a következő munkanapon a helyszínen
kicseréli a meghibásodott alkatrészt. Egyszerűen megvásárolható és használható
helyszíni hardverjavítási szolgáltatás a HP termékhez.

Termékszám: U4415E

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/notebooks

