Verlicht uw werklast. Kleinste en lichtste HP Business notebook pc.
HP raadt Windows Vista® Business aan.

HP EliteBook 2530p notebook pc
Met een gewicht vanaf 1,45 kg voldoet de HP EliteBook
2530p notebook pc aan de militaire standaard MIL-STD
810F voor stof en hoge temperaturen 1 zodat u er
onderweg heel gemakkelijk mee kunt werken.
Om ultra-mobiel ook ultra-productief te houden
Krachtige beveiliging en remote bewaking, diagnose en
herstel van pc's via het netwerk met Intel® Centrino® 2
met vPro™ technologie 2. De HP EliteBook 2530p biedt de
flexibele oplossingen die geschikt zijn voor u: 1,8-inch of
2,5-inch vaste schijf en Intel® Core™ 2 Duo ultra
laag-voltage 3 (ULV) of laag-voltage (LV) processor. Met
twee geheugenslots kunt u de systeemprestaties verhogen
om sneller op te starten en meer programma's tegelijk te
gebruiken.
Pure kracht voor uw onderneming
Het kwik-vrije 12,1-inch diagonale HP Illumi-Lite
LED-breedbeeldscherm is lichter en energiezuiniger dan
standaard CCFL-schermtechnologie. De HP EliteBook
2530p biedt drie flexibele batterij-opties voor een lichter
gewicht of een langer gebruik (de gehele dag) 4.
Op méér plaatsen draadloos werken
Of u nu dichtbij of ver weg bent, met geïntegreerd HP
Mobile Broadband, Gobi-technologie 5, Wi-Fi CERTIFIED™
WLAN 6 en Bluetooth® kunt u op méér plaatsen
probleemloos verbinding maken. Desgewenst kunt u op
een loater moment HP Mobile Broadband toevoegen.

Dankzij HP's professionele innovaties kunt u zich richten
op uw bedrijf
Gebouwd op duurzaamheid. Verbeterde
betrouwbaarheidskenmerken zoals HP DuraCase, HP
DuraKeys, HP DuraFinish en HP 3D DriveGuard zorgen dat
de notebook lang meegaat 7. Gebouwd op eenvoud. Een
hogere productiviteit en een optimaal gebruiksgemak. De
2-MP webcam met Business Card lezer software betekent
dat u nooit een naam, e-mailadres of telefoonnummer kunt
vergeten. De webcam is ook ideaal voor video,
web-conferencing en VoIP 8. Gebouwd op veiligheid. HP
ProtectTools biedt een reeks aanpasbare meerlaags
beveiligingsoplossingen die uw netwerk, applicaties en
data beschermen.

HP EliteBook 2530p notebook pc
HP raadt Windows Vista® Business aan.
Besturingssysteem

Legitieme Windows Vista® Business 32-bits
Legitieme Windows Vista® Home Basic
Legitieme Windows Vista® Business met downgrade naar Legitieme Windows XP Professional installatie naar keuze
FreeDOS (kan variëren per land)

Processor

Intel® Core™2 Duo ultralaag-voltage Processor SU9300 (1,20 GHz, 800-MHZ FSB, 3 MB L2 cache) of Intel® Core™2 Duo laag-voltage Processor SL9400
(1,86 GHz, 1066-MHz FSB, 6 MB L2 cache)

Chipset

Mobile™ Intel® GS45 Express chipset

Geheugen

DDR2, 800-MHz, 1024, 2048 of 4096 MB; 2 SODIMM-slots die twee-kanaals geheugen ondersteunen; Uit te breiden tot 8192 MB

Software

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

Vaste schijf

Serial ATA vaste schijf 80 of 120 GB (5400-rpm) indien gecombineerd met dvd-drive of high 160 GB (7200-rpm), HP 3D DriveGuard

Optisch apparaat

Dvd-rom of dvd±rw SuperMulti met dubbellaags

Verwisselbare media

Optionele externe Multibay II apparaten

Scherm

12,1-inch Illumi-Lite WXGA (1280 x 800 resolutie)

Video

Mobile Intel® Graphics Media Accelerator X4500 HD; Tot 384 MB gedeeld systeemgeheugen

Afmetingen (b x d x h)

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

Gewicht

Gewicht vanaf 1,45 kg (afhankelijk van de configuratie)

Voeding

3-cels (31 Watt/uur), 6-cels (55 Watt/uur) of 9-cels (83 Watt/uur) lithium-ion batterij; Externe 65-Watt HP Smart netadapter, HP snelladertechnologie

Audio

High-definition audio, geïntegreerde monoluidspreker, stereo hoofdtelefoon/lijnuitgang, stereo microfooningang, twee geïntegreerde microfoons, optionele
2-MP webcam met Business Card lezersoftware

Ondersteuning voor draadloos
gebruik

HP Mobile draadloos breedband (optioneel, vereist mobiele serviceprovider), Intel 802.11a/b/g/testversie-n, Broadcom 802.11b/g, Bluetooth® 2.0, HP
Wireless Assistant

Communicatie

56-Kbps modem; Intel Gigabit netwerkinterface (10/100/1000 NIC)

Uitbreidingsslots

Vrije slots voor extra apparaten: 1 ExpressCard/54 slot, Secure Digital slot

I/O-poorten en connectoren

2 USB 2.0 poorten (3 USB 2.0 poorten indien geconfigureerd zonder geïntegreerde optische drive), VGA, stereo microfooningang, stereo
hoofdtelefoon/lijnuitgang, Firewire (1394a), voedingsconnector, RJ-11, RJ-45

Toetsenbord

Standaard toetsenbord

Pointing device

Verbeterde dual pointing devices (touchpad en pointing stick) met scrollzone

Beveiliging

HP ProtectTools, TPM geïntegreerde beveiligingschip 1.2, HP vingerafdruksensor, HP Disk Sanitizer, optionele Smart Card lezerMcAfee Security Solution, oog
voor Kensington-slot, HP privacyfilter (optioneel)

Dockingoplossingen

HP 2400/2500 ultralicht dockingstation, externe Multibay II, HP monitorstandaard, HP instelbare notebookstandaard (alle apart verkocht)

Garantie

3 jaar carry-in (haal- en brengservice in sommige landen (upgrades worden apart verkocht)) 1 jaar garantie op primaire batterij

1 De tests waren niet bedoeld om geschiktheid voor DOD-contractvereisten of militaire doeleinden aan te tonen. Testresultaten vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testcondities.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kijk op de disclaimerpagina voor informatie: www.hp.eu/disclaimer

Copyright © 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de
garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies
in dit materiaal.
Voor bepaalde productfuncties van Windows Vista® is geavanceerde of extra hardware nodig. Kijk op http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx en
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx voor informatie. Met de Windows Vista® Upgrade Advisor kunt u bepalen welke functies van Windows Vista® op uw computer werken. U kunt deze
tool downloaden van: www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Microsoft, Windows en Vista® zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken
van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Intel, Centrino en Core zijn handelsmerken of geregistreerde merknamen van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de V.S. en
andere landen.
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Aanbevolen accessoires en services
HP 2400/2500 serie
dockingstation

Een uniek dockingstation voor een unieke notebook. Dit handige, gebruiksvriendelijke
dockingsysteem combineert poortreplicatie en eenvoudig kabelbeheer in een
ruimtebesparend ontwerp.

Bestelnr.: EQ773AA
HP 2400/2510p serie 9-cels
lithium-ion primaire batterij

Wilt u meer batterijvermogen? Dit handige reisaccessoire houdt uw notebook tot 10 uur
in bedrijf – de ideale oplossing als u langere perioden niet op kantoor bent.

Bestelnr.: EH768AA
HP 12,1-inch scherm
privacyfilter

Geen angst voor nieuwsgierige blikken. Deze unieke pasklare HP oplossing waarborgt
dat vertrouwelijke bedrijfsgegevens, persoonlijke en financiële informatie alleen leesbaar
zijn voor de persoon die recht voor het notebookscherm zit.

Bestelnr.: AJ356AA
HP ultralichte executive tas

Het professionele uiterlijk van de ultralichte Executive tas past perfect bij het functionele
interieur met ruimte voor dossiers en opbergvakken voor een mobiele telefoon en
accessoires waarin alles veilig en gemakkelijk toegankelijk opgeborgen is.

Bestelnr.: AL539AA
3 jaar on-site respons op de
volgende werkdag, HW
support

HP biedt on-site vervanging op de volgende werkdag voor defecte apparaten als het
probleem niet op afstand kan worden opgelost. Een gemakkelijk aan te schaffen en te
gebruiken on-site hardwarereparatieservice voor uw HP product.

Bestelnr.: U4415E

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/notebooks

