HP ProBook 6540b bærbar PC
Skreddersydd for forretninger

Bærbar kontor-PC med en 39,6 cm (15,6") diagonalt LED-skjerm
og en Intel-prosessor som gjør deg klar for forretninger.

Windows®. Et liv uten begrensninger. HP anbefaler Windows 7.
Skreddersydd for forretninger
HP ProBook 6540b bærbar PC gjør deg klar for
forretninger. Intel-prosessoren, UMA eller diskret
grafikk, 39,6 cm (15,6") diagonalt HD 1,
LED-bakbelyst skjerm og HP Power Assistant 2 gir
kraftig ytelse. En integrert forankringskontakt,
omfattende tilkoblingsmuligheter via integrert WiFi
3, HP mobilt bredbånd 4, 5 og Bluetooth® trådløst,
og 6-cellers primærbatteri, sørger for pålitelige
løsninger for profesjonelle mobile brukere i
administrerte IT-miljøer.
Smart, ny design
Med en startvekt på bare 2.51 kg og en tykkelse
på 34.8 mm vil du bli overrasket over alle
funksjonene som får plass i denne rimelige
bærbare PCen. Følsom elektronikk og viktige
komponenter beskyttes mot mindre søl med det
nye sølebestandige tastaturet med avløp.
Kraft og ytelse
Intel® Core™ i5 6 prosessorer leverer
fremragende teknologi for intelligent ytelse for de
fleste krevende oppgaver. Velg mellom integrert
grafikk eller diskret grafikk med dedikert
skjermminne for mer grafikkintensive miljøer.
Kraften i kontroll
HP Power Assistant 2 lar deg ta kontroll med full
synlighet over den bærbare PCens rapporterte
strømforbruk! Med dette enkle verktøyet kan du
spare strøm, forlenge batteriets driftstid, nøyaktig
overvåke dine rapporterte strømbehov og
rapportere strømforbruket til arbeidsstyrken.

HPs profesjonelle innovasjoner hjelper deg med å
fokusere på bedriften
Bygd for å beskytte: HP ProtectTools er et utvalg
tilpassbare sikkerhetsløsninger som er innebygd i
HPs bærbare kontor-PCer. Bygd for å forenkle: HP
QuickLook 3 lar deg lese og skrive e-post og
kalender-, oppgave- og kontaktinformasjon på
sekunder ved hjelp av et tastetrykk - uten at du må
starte opp PCen 7. Og HP QuickWeb 8 gir tilgang
til Internett på sekunder... selv når datamaskinen
er slått av. Bygd for å vare. Pålitelige funksjoner
som HP DuraFinish, støttestruktur i
magnesiumlegering og HP 3D DriveGuard gir deg
en pålitelig PC som står løpet ut.

HP ProBook 6540b bærbar PC
Windows®. Et liv uten begrensninger. HP anbefaler Windows 7.
SPESIFIKASJONER
Operativsystem

Forhåndsinstallert
Ekte Windows® 7 Professional 32
Ekte Windows® 7 Professional 64
Windows XP Professional (tilgjengelig gjennom
nedgraderingsrettigheter fra ekte Windows® 7 Professional)
Ekte Windows® 7 Home Premium 32
Ekte Windows® 7 Home Basic 32
Ekte Windows Vista® Business 32
Ekte Windows Vista® Home Basic 32
FreeDOS

Prosessor

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

Brikkesett

Mobile Intel® HM57 Express

Minne

DDR3 SDRAM, 1066/1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM-spor som støtter tokanals minne; Oppgraderbar til 8 GB

Internt lager

SATA II-harddisk 160, 250, 320 eller 500 GB (7200 rpm), HP 3D DriveGuard

Oppgraderingsrom

DVD-ROM; DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe

Skjerm

39.6 cm (15.6") diagonalt LED-bakbelyst HD anti-refleks 1366 x 768 eller 39.6 cm (15.6") diagonalt LED-bakbelyst HD+ WVA anti-refleks 1600 x 900, HP
personvernfilter som tillegg

Grafikk

Intel® HD-grafikk (integrert grafikk); ATI Mobility Radeon™ HD 4550 med 512 MB dedikert skjermminne (diskret grafikk)

Lyd/bilde

High Definition-lyd, stereohøyttalere, stereohodetelefoner/linje ut, stereomikrofon inn, integrert mikrofon (integrert dobbelt mikrofonarray med webkamera)

Trådløsstøtte

Broadcom 4312G 802.11b/g WiFi-adapter; Intel 802.11b/g/n; HP integrert modul med Bluetooth® 2.1 trådløsteknologi; HP un2420 EV-DO/HSPA mobil
bredbåndsmodul (tillegg, krever tjeneste fra operatør av mobilnettverk)

Kommunikasjon

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

Utvidelsesspor

1 Express Card/54; 1 mediekortleser; Integrert smartkortleser som tillegg (erstatter ExpressCard/54-spor)

Porter og kontakter

4 USB 2.0; 1 DisplayPort; 1 ekstern VGA-skjerm; 1 1394a; 1 stereomikrofoninngang; 1 stereohodetelefon-/linjeutgang; 1 vekselstrøm; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1
seriell; 1 forankringskontakt; 1 kontakt for sekundært batteri

Innenhet

Tastatur i full størrelse; Berøringsmatte med rullesone med to valgknapper, pekestikke med to ekstra pekestikkeknapper som tillegg; 2 MP webkamera som
tillegg

Programvare

HP Recovery Manager (bare tilgjengelig med Windows 7 eller Vista), HP Support Assistant (bare tilgjengelig med Windows 7 eller Vista), HP QuickLaunch
Buttons-programvare, HP QuickLook 3, HP QuickWeb, HP Power Assistant, HP Connection Manager, HP Wireless Assistant, HP 3D DriveGuard, Microsoft
Office Professional 2007 60 dagers konverterbar prøveversjon, PDF Complete SE, Roxio Creator Business 10 (enkelte modeller), Synaptics Touchpad Driver,
Microsoft Windows Live Messenger (enkelte modeller), HP Webcam-programvare, Skype, WinZip 12

Sikkerhet

Standard: HP ProtectTools, TPM innebygd sikkerhetsbrikke 1.2, Enhanced Pre-Boot Security, HP Spare Key (krever førstegangsoppsett av bruker), HP Disk
Sanitizer, Enhanced Drive Lock, Drive Encryption for HP ProtectTools, Credential Manager for HP ProtectTools, File Sanitizer for HP ProtectTools; Tillegg:
Computrace LoJack for HP ProtectTools, HP fingeravtrykksensor, smartkortleser (erstatter ExpressCard), Kensington-låsespor, HP personvernfilter, McAfee
sikkerhetsløsning

Mål

37,14 x 24,80 x 3,48 (foran) cm

Vekt

Starter på 2,51 kg; uten optisk stasjon (vekten vil variere etter konfigurasjon)

Strøm

6-cellers (55 Wt) litiumionbatteri, 9-cellers (93 Wt) litiumionbatteri, 12-cellers (95 Wt) HP Ultra-Capacity-batteri som tillegg, 8-cellers (52 Wt) HP Extended
Life-batteri som tillegg, 3-cellers (47 Wt) HP Long Life-batteri som tillegg; Ekstern 65 W HP Smart vs-adapter (integrert grafikk) eller 90 W HP Smart vs-adapter
(diskret grafikk), HP Fast Charge

Batteridriftstid

Opptil 6 t 15 min (primært 6-cellers batteri) eller 17 t (HP Extended Life-batteri) eller 21 t (HP Ultra-Capacity-batteri); Opptil 10 t 30 min (primært 9-cellers
batteri) eller 13 t (HP Extended Life-batteri) eller 17 t (HP Ultra-Capacity-batteri)

Utvidelsesløsninger

HP forankringsstasjon, HP avansert forankringsstasjon, HP skjermstativ, HP justerbart basisstativ, HP justerbart stativ for bærbar PC

Garanti

1 års innlevering, henting og retur i noen land (oppgraderinger tilgjengelig, selges separat), 1 års garanti på primærbatteri

Støttet
Ekte Windows® 7 Enterprise 32
Ekte Windows® 7 Enterprise 64
Ekte Windows® 7 Ultimate 32
Ekte Windows® 7 Ultimate 64
Ekte Windows Vista® Enterprise 32
Ekte Windows Vista® Enterprise 64
SuSE Linux Enterprise 10

1 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder

2 Strømberegninger og kostnadsberegninger er estimater. Resultatene varierer etter variabler, som omfatter informasjon fra bruker, tiden PCen er i forskjellige tilstander (på, ventemodus, dvale, av), tiden PCen drives på batteri eller vekselstrøm,

maskinvarekonfigurasjon, variable strømpriser og strømleverandør. HP råder sine kunder til å bruke informasjonen som rapporteres av HP Power Assistant, bare som referanse og til å vurdere miljøpåvirkningen. Miljøberegningene ble basert på amerikanske EPA
eGrid 2007-data som ble funnet på www.epa.gov/egrid/. Regionale resultater vil variere

3 Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste er påkrevd, og er ikke inkludert. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkt er begrenset

4 Gobi trådløs teknologi krever separat innkjøpte trådløse datatjenester. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og dekning i ditt område. Tilkoblingshastigheter vil variere, avhengig av sted, miljø, nettverksforhold og andre faktorer
5 Selges separat eller kjøpes som en tilleggsfunksjon

6 Dual/Quad Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke nødvendigvis alle kunder eller all programvare som vil dra nytte av denne teknologien. 64-bits databehandling med Intel-arkitektur krever en

datamaskin med prosessor, brikkesett, BIOS, operativsystem, enhetsdrivere og programmer som er klargjort for Intel® 64-arkitekturen. Prosessorer vil ikke fungere (inkludert 32-bits behandling) uten en BIOS som er klar for Intel 64-arkitekturen. Ytelsen varierer,
avhengig av konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål på høyere ytelse

7 HP QuickLook 3 er tilgjengelig når den bærbare PCen er av i Windows XP-, Windows Vista- eller Windows 7-baserte systemer, støttes ikke fra dvalemodus. Tidsfastsettelse kan variere, avhengig av systemkonfigurasjon. For å aktivere funksjonen etter fjerning av
batteriet, omstarter du maskinen før etterfølgende bruk. HP QuickLook 3 på HP ProBook s-series krever konfigurasjon med Intel og DDR3 eller AMD og DDR2

8 HP QuickWeb er tilgjengelig når den bærbare PCen er av i Windows XP-, Windows Vista- eller Windows 7-baserte systemer, støttes ikke fra dvalemodus. Internett-tilgang kreves. Tidsfastsettelse kan variere, avhengig av systemkonfigurasjon. For å aktivere
funksjonen etter fjerning av batteriet, omstarter du maskinen før etterfølgende bruk. Ikke tilgjengelig på HP ProBook s-series eller HP Mini-PCer

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/notebooks
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HP ProBook 6540b bærbar PC
Windows®. Et liv uten begrensninger. HP anbefaler Windows 7.
Tilbehør og tjenester

HP Bluetooth
ExpressCard-mus

Bluetooth-basert inndataenhet som lades og oppbevares i den bærbare
datamaskinens Express Card-spor. Dens innovative design pares med
komfortabel bruk og kombinerer tradisjonell mus- og
presentasjonsfunksjonalitet med integrert laserpeker.

Produktnummer: GK872AA

HP Batteri med utvidet
driftstid

Trenger du ekstra batteri for lengre perioder borte fra pulten? Om du er ute
av kontoret med en kunde eller bare nede i gangen i et møterom, kan denne
hendige ledsageren mer enn doble primærbatteriets levetid.

Produktnummer: AJ359AA

HP 120 W avansert
forankringsstasjon

Robust stasjonær erstatningsløsning for det mobile kontoret med avanserte
funksjoner for fremtidig utvidelse.

Produktnummer: NZ222AA

HP kabellås for
forankringsstasjon

HP kabellås for forankringsstasjon er betydelig enklere å bruke enn tidligere
låser, og gir bedre sikkerhet.

Produktnummer: AU656AA

HP varetrekksveske i
Professional-serien

HP Professional Series Slip Case er en større veske som gir tilstrekkelig plass
for et Extended Life-batteri, strømadapter og andre enheter, og har
skulderstropp og håndtak slik at du kan bruke oppbevaringsplassen effektivt

Produktnummer: AT890AA

3 år, neste virkedag på
stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år
fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt

Produktnummer: U4386E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions

