Zmniejsz ciężar swoich obowiązków. Najmniejszy i najlżejszy notebook HP
dla firm.
HP zaleca system Windows Vista® Business.

HP EliteBook 2530p
Z wagą początkową wynoszącą zaledwie 1,45 kg
elegancki komputer HP EliteBook 2530p spełnia standardy
wojskowe MIL-STD 810F w zakresie pracy w środowisku o
dużym zapyleniu oraz w wysokich temperaturach 1.
Urządzenie zostało wyposażone we wszystkie potrzebne
funkcje bez zwiększenia jego masy.
Żeby mobilne było też produktywne
Technologia Intel® Centrino® 2 z vPro™ pozwala
zwiększyć bezpieczeństwo oraz zdalnie monitorować,
diagnozować i naprawiać komputery za pośrednictwem
sieci 2. HP EliteBook 2530p zapewnia elastyczne
rozwiązania, które najlepiej spełniają potrzeby
użytkowników: dysk twardy 1,8 lub 2,5 cala oraz
procesor Intel® Core™ 2 Duo Ultra Low Voltage 3 (ULV)
lub Low Voltage (LV). Dwa gniazda pamięci umożliwiają
zwiększenie wydajności systemu — szybsze uruchamianie
komputera oraz możliwość uruchomienia wielu programów
jednocześnie.
Unowocześnij swoją firmę
Panoramiczny ekran HP Illumi-Lite LED o przekątnej 12,1"
nie zawiera rtęci, a ponadto jest lżejszy i zużywa mniej
energii niż standardowe wyświetlacze oparte na
technologii CCFL. HP EliteBook 2530p oferuje ponadto
trzy akumulatory do wyboru — w zależności od potrzeb
użytkownik może zmniejszyć ciężar urządzenia lub
pracować bez ładowania przez cały dzień 4.

Więcej miejsc, z których można się łączyć bezprzewodowo
Zintegrowana możliwość obsługi technologii HP Mobile
Broadband, technologia Gobi 5 oraz interfejsy Wi-Fi
CERTIFIED™ WLAN 6 i Bluetooth® zapewniają łączność
w różnych miejscach — zarówno po drugiej stronie ulicy,
jak i na drugim końcu kraju. Technologię HP Mobile
Broadband można zakupić oddzielnie w późniejszym
czasie.
Pakiet HP Professional Innovations pozwala firmie
skoncentrować się na zasadniczej działalności
Zaprojektowany z myślą o trwałości. Udoskonalone,
niezawodne mechanizmy HP DuraCase, HP DuraKeys, HP
DuraFinish i HP 3D DriveGuard zabezpieczają notebook
w czasie przenoszenia 7. Stworzony z myślą o prostocie.
Rozwiązania zwiększające produktywność i wyjątkowo
łatwa obsługa. Dzięki kamerze internetowej o
rozdzielczości 2 megapikseli z oprogramowaniem do
odczytywania wizytówek nigdy nie zapomnisz nazwiska,
adresu e-mail czy telefonu. Kamera umożliwia także
nagrywanie filmów i uczestniczenie w
wideokonferencjach, a także przydaje się w rozmowach
przez Internet (VoIP) 8. Zaprojektowany z myślą o
bezpieczeństwie. System HP ProtectTools to zestaw
wielostopniowych, dostosowywanych zabezpieczeń, który
chroni sieć, aplikacje i dane.

HP EliteBook 2530p
HP zaleca system Windows Vista® Business.
System operacyjny

Oryginalny Windows Vista® Business 32-bitowy
Oryginalny Windows Vista® Home Basic
Oryginalny Windows Vista® Business z możliwością zmiany wersji na niestandardową instalację systemu Windows XP Professional
FreeDOS (może być różny w zależności od kraju)

Procesor

Procesor Intel® Core™2 Duo Ultra Low Voltage SU9300 (1,2 GHz, magistrala FSB 800 MHz, 3 MB pamięci podręcznej L2) lub procesor Intel® Core™2
Duo Low Voltage SL9400 (1,86 GHz, magistrala FSB 1066 MHz, 6 MB pamięci podręcznej L2)

Zestaw układów

Zestaw układów Mobile™ Intel® GS45 Express

Pamięć

DDR2, 800 MHz, 1024, 2048 lub 4096 MB; 2 gniazda SODIMM z obsługą pamięci dwukanałowej; Możliwość rozszerzenia do 8192 MB

Oprogramowanie

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

Dysk twardy

Dysk twardy Serial ATA 80 lub 120 GB (5400 obr./min) razem z napędem DVD lub 160 GB (7200 obr./min), HP 3D DriveGuard

Urządzenie optyczne

DVD-ROM lub DVD+/–RW SuperMulti DL

Nośniki wyjmowalne

Opcjonalne urządzenia zewnętrzne Multibay II

Wyświetlacz

Illumi-Lite WXGA 12,1 cala (rozdzielczość 1280 x 800)

Grafika

Mobile Intel® Graphics Media Accelerator X4500 HD; Maks. 384 MB wspólnej pamięci systemowej

Wymiary (szer. x głęb. x wys.)

2,5 (z przodu) x 28,2 x 21,4 cm

Waga

Najlżejszy model waży 1,45 kg (waga zależy od konfiguracji)

Zasilanie

3-ogniwowy (31 Whr), 6-ogniwowy (55 Whr) lub 9-ogniwowy (83 Whr) akumulator litowy; Zasilacz zewnętrzny HP Smart 65 W, technologia HP Fast
Charge

Karta dźwiękowa

Dźwięk High Definition, wbudowany głośnik mono, wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio (line out), wejście mikrofonu stereo, wbudowany
podwójny mikrofon, opcjonalna kamera internetowa o rozdzielczości 2 megapikseli z oprogramowaniem do odczytywania wizytówek

Obsługa komunikacji
bezprzewodowej

HP Mobile Broadband Wireless (opcja, wymaga usług operatora sieci telefonii komórkowej), Intel 802.11a/b/g/draft-n, Broadcom 802.11a/b/g,
Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant

Komunikacja

Modem 56 Kb/s; karta sieciowa Intel 10/100/1000 Gigabit

Gniazda rozszerzeń

Dostępne gniazda urządzeń dodatkowych: 1 gniazdo na kartę ExpressCard/54, gniazdo na kartę Secure Digital

I/O porty i zlacza

2 porty USB 2.0 (3 porty USB 2.0 w przypadku konfiguracji bez zintegrowanego napędu optycznego), VGA, wejście mikrofonu stereo, wyjście słuchawek
stereo/wyjście sygnałowe audio, Firewire (1394a), złącze zasilania, RJ-11, RJ-45

Klawiatura

Pełnowymiarowa klawiatura

Urządzenie wskazujące

Rozszerzone, podwójne urządzenia wskazujące (tabliczka dotykowa i wskaźnik) z przewijaniem

Bezpieczeństwo

HP ProtectTools, wbudowany układ zabezpieczający TPM 1.2, czytnik linii papilarnych HP, HP Disk Sanitizer, opcjonalny czytnik kart procesorowychMcAfee
Security Solution, gniazdo blokady Kensington, filtr ekranowy HP Privacy Filter (opcja)

Stacje dokowania

Stacja dokowania HP 2400/2500 Ultra-Light, zewnętrzny napęd MultiBay II, podstawa monitora HP, regulowana podstawa notebooka HP (wszystkie
akcesoria sprzedawane oddzielnie)

Gwarancja

3-letnia gwarancja z naprawą w punkcie serwisowym, w niektórych krajach z odbiorem i zwrotem do klienta (dostępne są rozszerzenia gwarancji
sprzedawane oddzielnie), roczna gwarancja na akumulator podstawowy

1 Testy nie miały na celu wykazania zgodności z wymaganiami kontraktowymi DOD lub przydatności do zastosowań wojskowych. Wyniki testów nie stanowią gwarancji funkcjonowania w przyszłości w takich
samych warunkach.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Więcej informacji można znaleźć na stronach HP z zastrzeżeniami, pod adresem www.hp.eu/disclaimer

© 2008 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach
gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub
redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
Niektóre funkcje systemu operacyjnego Windows Vista® wymagają zaawansowanego lub dodatkowego sprzętu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod adresami
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx i http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx. Program Windows Vista® Upgrade Advisor pozwala określić, które
funkcje systemu Windows Vista® będą dostępne na komputerze użytkownika. Narzędzie to można pobrać pod adresem http://www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela, wykorzystywanym przez firmę Hewlett-Packard Company na podstawie licencji. Microsoft, Windows i Vista® są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych krajach. Intel, Centrino i Core są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel
Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/notebooks
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HP EliteBook 2530p
HP zaleca system Windows Vista® Business.

Zalecane akcesoria i usługi
Stacja dokująca HP serii
2400/2500

Unikalna stacja dokowania do unikalnego notebooka. Wygodny i łatwy w obsłudze
system dokowania umożliwia replikację portów i ograniczenie liczby kabli. Ma
niewielką obudowę, co pozwala zaoszczędzić miejsce.

Numer produktu: EQ773AA
9-ogniwowa litowo-jonowa
bateria podstawowa HP (serii
2400/2510p)

Chcesz, aby twój notebook pracował dłużej na akumulatorze? Zamontowanie tego
akumulatora pozwala pracować z notebookiem nawet przez 10 godzin – idealne
rozwiązanie do dłuższej pracy poza biurem.

Numer produktu: EH768AA
Filtr prywatności HP Display
Privacy Filter 12,1 cala

Koniec problemów z ciekawskimi sąsiadami. Dzięki temu unikalnemu, specjalnie
opracowanemu rozwiązaniu HP możesz mieć pewność, że poufne dane biznesowe,
personalne i finansowe są widoczne wyłącznie dla osoby siedzącej bezpośrednio
przed ekranem notebooka.
Numer produktu: AJ356AA

Bardzo lekki futerał HP
Executive

Profesjonalny wygląd zewnętrzny torby Ultralight Executive doskonale odzwierciedla
funkcjonalne wnętrze, które zawiera przegrody na teczki oraz kieszenie na telefon
komórkowy i akcesoria — wszystko jest uporządkowane i bezpieczne.

Numer produktu: AL539AA
Serwis w miejscu instalacji w
następnym dniu roboczym, 3
lata

Jeśli problem ze sprzętem nie może być rozwiązany zdalnie, HP zapewnia wymianę
uszkodzonego sprzętu u klienta w następnym dniu roboczym. Dla produktu HP
obowiązuje oferta łatwej w zakupie i łatwej w użyciu usługi naprawy sprzętu w miejscu
instalacji.
Numer produktu: U4415E

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/notebooks

