HP ProBook 6540b notebook pc
Ideaal voor bedrijven

Mainstream zakelijke notebook met een 39,6-cm (15,6-inch)
diagonaal LED-scherm en een Intel processor waarmee u direct
aan de slag kunt gaan.

Windows®. Life without Walls™. HP raadt Windows 7 aan.
Ideaal voor bedrijven
Met de HP ProBook 6540b notebook pc gaat u
goed voorbereid aan de slag. De Intel processor,
UMA of aparte video, het 39,6-cm (15,6-inch)
diagonale HD 1, LED-backlit scherm en HP Power
Assistant 2 leveren krachtige prestaties. Een
geïntegreerde docking connector, uitgebreide
aansluitmogelijkheden via geïntegreerd WiFi 3,
HP mobiel breedband 4, 5 en draadloos
Bluetooth® en 6-cels primaire accu-opties vormen
een betrouwbare oplossing voor mobiele
professionals in beheerde IT-omgevingen.
Elegant nieuw design
Met een gewicht vanaf slechts 2,51 kg en een
dikte van 34,8 mm biedt deze gunstig geprijsde
notebook verrassend veel functionaliteit. Het
nieuwe morsbestendige toetsenbord met
vochtafvoer beschermt kwetsbare elektronica en
belangrijke onderdelen tegen vocht en spatten.
Krachtige prestaties
Intel® Core™ i5 6 processoren bevatten
uitstekende technologie voor intelligente prestaties
voor de meest veeleidende taken. Er is keuze
tussen geïntegreerde en aparte video met
gereserveerd videogeheugen voor meer
grafisch-intensieve omgevingen.

De kracht van controle
HP Power Assistant 2 geeft u controle over het
stroomverbruik van uw notebook pc door dit
zichtbaar te maken! Deze praktische tool helpt u
om stroom te besparen, de acculevensduur te
verlengen en de gerapporteerde stroombehoeften
en het stroomverbruik van werknemers nauwkeurig
te bewaken.
Dankzij HP's professionele innovaties kunt u zich
richten op uw bedrijf
Gebouwd op veiligheid: HP ProtectTools is een
portfolio met aanpasbare beveiligingsoplossingen
die in de HP business notebook zijn ingebouwd.
Gebouwd op eenvoud: HP QuickLook 3 geeft met
één druk op de knop in seconden lees- en
schrijftoegang tot e-mail, agenda, taken en
contactinformatie, zonder het apparaat te starten 7.
HP QuickWeb 8 geeft in seconden toegang tot het
web, ook als de notebook uit staat. Gebouwd op
duurzaamheid. Betrouwbare kenmerken zoals HP
DuraFinish, magnesiumlegering constructie en HP
3D DriveGuard zorgen dat de notebook lang
meegaat.

HP ProBook 6540b notebook pc
Windows®. Life without Walls™. HP raadt Windows 7 aan.
SPECIFICATIES
Besturingssysteem

Voorgeïnstalleerd
Legitieme Windows® 7 Professional 32
Legitieme Windows® 7 Professional 64
Windows XP Professional (beschikbaar via downgraderechten van
Legitieme Windows® 7 Professional)
Legitieme Windows® 7 Home Premium 32
Legitieme Windows® 7 Home Basic 32
Legitieme Windows Vista® Business 32
Legitieme Windows Vista® Home Basic 32
FreeDOS

Processor

Intel® Core™ i5-540M Processor (2,53 GHz, 3 MB L3 cache); Intel® Core™ i5-520M Processor (2,40 GHz, 3 MB L3 cache); Intel® Core™ i5-430M
Processor (2,26 GHz, 3 MB L3 cache); Intel® Core™ i3-350M Processor (2,26 GHz, 3 MB L3 cache)

Chipset

Mobile Intel® HM57 Express

Geheugen

DDR3 SDRAM, 1066-/1333-MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM-slots die twee-kanaals geheugen ondersteunen; Uit te breiden tot 8 GB

Interne opslag

SATA II vaste schijf 160, 250, 320 of 500 GB (7200-rpm), HP 3D DriveGuard

Upgradeslot

Dvd-rom; Dvd±rw SuperMulti met dubbellaags LightScribe

Scherm

39,6-cm (15,6-inch) diagonaal LED-backlit HD ontspiegeld 1366 x 768 of 39,6-cm (15,6-inch) diagonaal LED-backlit HD+ WVA ontspiegeld 1600 x 900,
optioneel HP privacyfilter

Video

Intel® HD grafisch systeem (geïntegreerde video); ATI Mobility Radeon™ HD 4550 met 512 MB apart videogeheugen (aparte video)

Audio/Visueel

High-definition audio, stereoluidsprekers, stereo hoofdtelefoon/lijnuitgang, stereo microfooningang, geïntegreerde microfoon (geïntegreerde dual-array
microfoons met webcam)

Ondersteuning voor draadloos
gebruik

Broadcom 4312G 802.11b/g WiFi-adapter; Intel 802.11b/g/n; Geïntegreerde HP module met draadloze Bluetooth® 2.1-technologie; Optionele HP
un2420 EV-DO/HSPA mobiele breedbandmodule (mobiele serviceprovider vereist)

Communicatie

Marvell Ethernet PCI controller (10/100/1000 NIC); 56-Kbps v.92 modem

Uitbreidingsslots

1 Express Card/54; 1 mediakaartlezer; Optionele geïntegreerde Smart Card lezer (vervangt ExpressCard/54-slot)

Poorten en connectoren

4 USB 2.0; 1 DisplayPort; 1 externe VGA-monitor; 1 1394a; 1 stereo microfooningang; 1 stereo hoofdtelefoon/lijnuitgang; 1 netvoeding; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1
serieel; 1 dockingconnector; 1 tweede accuconnector

Invoerapparaat

Standaard toetsenbord; Touchpad met scrollzone met twee keuzeknoppen, optionele pointstick met twee extra pointstickknoppen; Optionele 2-MP webcam

Software

HP Recovery Manager (alleen beschikbaar met Windows 7 of Vista), HP Support Assistant (alleen beschikbaar met Windows 7 of Vista), HP QuickLaunch
software voor sneltoetsen, HP QuickLook 3, HP QuickWeb, HP Power Assistant, HP Connection Manager, HP Wireless Assistant, HP 3D DriveGuard, Microsoft
Office Professional 2007 60 dagen op proef (convertible), PDF Complete SE, Roxio Creator Business 10 (geselecteerde modellen), Synaptics Touchpad driver,
Microsoft Windows Live Messenger (geselecteerde modellen), HP Webcam software, Skype, WinZip 12

Beveiliging

Standaard: HP ProtectTools, geïntegreerde TPM 1.2 beveiligingschip, Enhanced Pre-Boot Security, HP Spare Key (te configureren door gebruiker), HP Disk
Sanitizer, Enhanced Drive Lock, Drive Encryption voor HP ProtectTools, Credential Manager voor HP ProtectTools, File Sanitizer voor HP ProtectTools;
Optioneel: Computrace LoJack voor HP ProtectTools, HP vingerafdruksensor, Smart Card lezer (vervangt ExpressCard slot), Kensington-slot, HP privacyfilter,
McAfee Security Solution

Afmetingen

37,14 x 24,8 x 3,48 cm (voorzijde)

Gewicht

Vanaf 2.51 kg; zonder optische drive (gewicht is afhankelijk van de configuratie)

Voeding

6-cels (55 W/uur) lithium-ion accu, 9-cels (93 W/uur) lithium-ion accu, optionele 12-cels (95 W/uur) HP Ultra-Capacity Battery, optionele 8-cels (52 W/uur)
HP XL Battery, optionele 3-cels (47 W/uur), HP Long Life Battery; Externe 65-Watt HP Smart netadapter (geïntegreerde video) of externe 90-Watt HP Smart
netadapter (aparte video), HP Fast Charge

Levensduur van de batterij

Tot 6 uur, 15 minuten (primaire 6-cels accu) of 17 uur (HP XL-Battery) of 21 uur (HP Ultra-Capacity Battery); Tot 10 uur, 30 minuten (primaire 9-cels accu) of
13 uur (HP XL-Battery) of 17 uur (HP Ultra-Capacity Battery)

Uitbreidingsoplossingen

HP dockingstation, HP Advanced dockingstation, HP monitorstandaard, HP instelbare basisstandaard, HP instelbare notebookstandaard

Garantie

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

Ondersteund
Legitieme Windows® 7 Enterprise 32
Legitieme Windows® 7 Enterprise 64
Legitieme Windows® 7 Ultimate 32
Legitieme Windows® 7 Ultimate 64
Legitieme Windows Vista® Enterprise 32
Legitieme Windows Vista® Enterprise 64
SuSE Linux Enterprise 10

1 HD content is vereist voor de weergave van HD beelden

2 Berekeningen van energieverbruik en kosten zijn schattingen. Resultaten variëren afhankelijk van variabelen zoals: door de gebruiker verstrekte informatie, de tijd dat de pc in verschillende modi (aan, standby, slaapstand, uit) staat en op accu- of netstroom

draait, hardwareconfiguratie, stroomtarieven en stroomleverancier. HP adviseert klanten de door HP Power Assistant geleverde informatie alleen ter referentie te gebruiken en de impact in hun omgeving te controleren. Milieucijfers zijn gebaseerd op data van de
Amerikaanse EPA eGrid 2007 die beschikbaar zijn op: www.epa.gov/egrid/. Resultaten variëren afhankelijk van de regio

3 Wireless access point en internetaansluiting zijn vereist, maar niet inbegrepen. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar

4 Voor Gobi draadloze technologie is een apart aan te schaffen draadloos servicecontract nodig. Informeer bij uw serviceprovider naar de dekking en beschikbaarheid in uw regio. Verbindingssnelheden kunnen variëren afhankelijk van de locatie, omgeving,
netwerkcapaciteit en andere factoren

5 Wordt apart of als optie verkocht

6 Dual-/quad-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Voor 64-bits computergebruik op Intel-architectuur is een computer

nodig met een processor, chipset, BIOS, besturingssysteem, stuurprogramma's en toepassingen die de Intel® 64 architectuur ondersteunen. De processor werkt niet (ook niet als 32-bits processor) zonder een BIOS dat Intel 64 ondersteunt. De prestaties variëren,
afhankelijk van uw hardware- en softwareconfiguraties. Intel's nummering relateert niet aan het prestatieniveau

7 HP QuickLook 3 is toegankelijk als de notebook uit staat onder Windows XP, Windows Vista of Windows 7, wordt niet ondersteund vanuit slaapstand. De werkelijke snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie. Om de functie na verwijdering van
de accu weer in te schakelen moet de notebook vóór verder gebruik opnieuw worden opgestart. HP QuickLook 3 op de HP ProBook s-serie vereist configuratie met Intel en DDR3 of AMD en DDR2

8 HP QuickWeb is toegankelijk als de notebook uit staat onder Windows XP, Windows Vista of Windows 7, wordt niet ondersteund vanuit slaapstand. Internettoegang vereist. De werkelijke snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie. Om de functie
na verwijdering van de accu weer in te schakelen moet de notebook vóór verder gebruik opnieuw worden opgestart. Niet beschikbaar op de HP ProBook s-serie of HP Mini's

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2010 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.
Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware en/of een dvd-drive nodig om de Windows 7 software te installeren en de functionaliteit van Windows 7 volledig te benutten. Meer informatie
vindt u op: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Microsoft, Windows en Windows Vista zijn handelsmerken van de Microsoft groep.
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Accessoires en services

HP Bluetooth
ExpressCard muis

Bluetooth-gebaseerd invoerapparaat dat wordt opgeladen en bewaard in
het Express Card slot van de notebook. Het innovatieve ontwerp omvat een
conventionele muis en presentatiefunctionaliteit met een geïntegreerde
laserpointer voor extra gebruikscomfort.

Bestelnr.: GK872AA

HP XL-battery

Extra batterijvermogen nodig als u langere tijd niet achter uw bureau zit?
Deze praktische Travel Battery verdubbelt de levensduur van de primaire
batterij, of u nu buiten kantoor werkt of in een vergaderruimte aan het
andere einde van de gang.

Bestelnr.: AJ359AA

HP 120-Watt
Advanced
dockingstation

Krachtige desktopvervanger voor uw mobiele kantoor met geavanceerde
mogelijkheden voor uitbreiding in de toekomst.

Bestelnr.: NZ222AA

HP kabelslot voor
dockingstation

Het HP dockingstationkabelslot is veel eenvoudiger te gebruiken dan
eerdere sloten en biedt meer veiligheid.

Bestelnr.: AU656AA

HP Professional serie
hoes

De HP Professional serie hoes is een grotere hoes die voldoende ruimte
biedt voor een XL-battery, netadapter en andere randapparaten en die een
schouderband en handvatten heeft en daarmee nog meer ruimte biedt dan
standaard hoezen

Bestelnr.: AT890AA

3 jaar onsite op de
volgende werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op
onsite reparatie op de volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd
technicus

Bestelnr.: U4386E

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

