Notebook HP ProBook 4730s
Obchodní partner

Stylový výkon. Tento odolný a stylový notebook umožňuje sledovat filmy,
prezentovat, pořádat videokonference 1 či pracovat s více aplikacemi
najednou. Tento všestranný a zabezpečený notebook HP ProBook je
vybaven 43,9cm (17,3") displejem HD 2, který vzbudí pozornost v kanceláři
i mimo ni.

Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.

Funkce, které vám pomohou s prací

Vynikající možnosti spolupráce

Získejte výkonný procesor, možnost bezdrátového
připojení3 a displej HD2 s úhlopříčkou 43,9 cm
(17,3").

Snižte náklady na komunikaci a zvyšte svou
produktivitu s webovou kamerou HD1,6 pro
videokonference, duálními mikrofony a zvukovým
systémem SRS Premium Sound pro vyšší kvalitu zvuku.

Stylový design
Vertikálně broušený hliníkový povrch je doplňován
barevným odstínem kovově šedé. Díky hliníkovému
krytu je zachován perfektní vzhled i při každodenním
dojíždění mezi domovem a prací.

Víc než jen zabezpečení heslem
Získejte zabezpečený přístup ke svým datům pomocí
technologie HP Face Recognition nebo čtečky otisků
prstů. Chraňte svůj notebook a data, která uchovává,
s nástrojem HP ProtectTools4.

Snadné zvýšení produktivity
Pomocí nástroje HP QuickWeb5 můžete rychle
přistupovat k internetu, e-mailu, kontaktům a kalendáři
stisknutím jediného tlačítka – bez dlouhého čekání na
spuštění systému.

To nejlepší z obou světů
Díky přepínatelným grafickým kartám můžete využít
vysoký výkon samostatné grafické karty nebo dlouhou
životnost baterie s integrovanou grafickou kartou, a to
v rámci jednoho notebooku.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Operační systém

Předinstalováno
Originální Windows® 7 Professional 32
Originální Windows® 7 Professional 64
Originální Windows® 7 Home Premium 32
Originální Windows® 7 Home Premium 64
Originální Windows® 7 Home Basic 32
Originální Windows® 7 Starter
SUSE Linux Enterprise 11
FreeDOS

Procesor

Intel® Core™ i7-2670QM (2,20 GHz, 6 MB mezipaměti L3); Intel® Core™ i5-2520M (2,50 GHz, 3 MB mezipaměti L3); Intel® Core™ i5-2410M (2,30 GHz, 3 MB
mezipaměti L3); Intel® Core™ i3-2310M (2,10 GHz, 3 MB mezipaměti L3); Intel® Celeron® B840 (1,90 GHz, 2 MB mezipaměti L3); Intel® Celeron® B810 (1,60 GHz,
2 MB mezipaměti L3)

Čipová sada

Mobile Intel® HM65 Express

Paměť

DDR3 SDRAM, 1 333 MHz, 1 024, 2 048 nebo 4 096 MB; 2 sloty SODIMM; Možnost upgradu na 8 GB

Interní paměť

Pevný disk SATA II 320, 500 nebo 640 GB, technologie HP 3D DriveGuard

Pozice pro upgrade

Jednotka Blu-ray R/RE DVD+/-RW SuperMulti DL; Jednotka DVD+/-RW SuperMulti DL

Monitor

43,9cm (17,3") displej HD+ (1 600 x 900) s podsvícením LED a antireflexní úpravou

Grafická karta

Grafická karta AMD Radeon HD 6490M s vyhrazenou grafickou pamětí 512 MB nebo 1 GB GDDR5; U nově představeného produktu není samostatný grafický adaptér
k dispozici.

Audio/Visual

Technologie SRS Premium Sound, integrované stereofonní reproduktory, stereofonní sluchátkový/linkový výstup, stereofonní vstup pro mikrofon, integrovaný mikrofon
(soustava dvou mikrofonů s volitelnou webovou kamerou)

Podpora bezdrátové sítě

Kombinovaná karta Atheros 802.11b/g/n WiFi a Bluetooth 3.0 HS

Komunikace

Realtek Ethernet (síťová karta 10/100/1000)

Rozšiřující sloty

1 karta Express Card/34; 1 čtečka mediálních karet

Porty a konektory

3 USB 2.0; 1 USB 3.0; 1 VGA; 1 HDMI; 1 stereofonní mikrofonní vstup; 1 stereofonní sluchátkový/linkový výstup; 1 vstup napájení; 1 RJ-11 (vybrané modely); 1 RJ-45

Vstupní zařízení

Klávesnice odolná proti polití se samostatnými numerickými klávesami; Touchpad s oblastí posunování a podporou gest; 720p webová kamera HD (vybrané modely)

Software

ArcSoft Total Media Suite; Předinstalovaná sada Microsoft Office 2010 (k aktivaci plné sady Office 2010 je nutné zakoupit klíč Product Key). Obsahuje další software;
podrobnosti naleznete v referenční příručce.

Zabezpečení

HP ProtectTools Security Manager: Credential Manager, Computrace Pro, Device Access Manager, Drive Encryption, Face Recognition (pouze u modelů s webovou
kamerou), File Sanitizer, Privacy Manager, Embedded Security; Rozšířené zabezpečení před spuštěním; HP SpareKey; Rychlé přihlášení; Zásuvka pro bezpečnostní zámek;
Podpora technologie Intel AT; Software Norton Internet Security 2011 (předplatné po dobu 60 dnů) nebo jednoroční bezplatné předplatné produktu Norton Internet
Security (vybrané konfigurace)

Rozměry

41,4 x 27,9 x 2,9 cm

Hmotnost

Hmotnost od 2,92 kg

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost
Napájení

K dispozici jsou konfigurace splňující normu ENERGY STAR®

Životnost baterie

Provoz až 6 h (8článková baterie)

Záruka

Společnost HP poskytuje jednoletou záruku (k dispozici jsou rozšíření, která lze zakoupit samostatně) a jednoletou omezenou záruku na primární baterii

Podporováno

8článková lithiumiontová baterie (73 Wh); Napájecí adaptér Smart 90 W (samostatný); HP Fast Charge

1 Je vyžadováno připojení k Internetu.

2 Zobrazení v rozlišení HD vyžaduje obsah HD.

3 Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a připojení k Internetu. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená.
4 Je vyžadován systém Microsoft Windows.

5 Funkce HP QuickWeb je k dispozici, pokud je notebook se systémem Windows vypnutý. Je zapotřebí přístup k Internetu. Doba se může lišit v závislosti na konfiguraci systému. Chcete-li tuto funkci zprovoznit po vyjmutí baterie, notebook před dalším použitím
restartujte. Není dostupné u většiny notebooků HP Mini

6 Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství

Další informace najdete na webu www.hp.eu/notebooks
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou
uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické
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Některé funkce systémů Windows 7 mohou vyžadovat speciální hardware a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 7. Podrobnosti naleznete na adrese: http://www.microsoft.com/cze/windows/windows-7/
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Příslušenství a služby

Taška přes rameno HP Basic
Messenger

Brašna HP Basic Messenger je vynikající pro studenty i zkušené podnikatele. Nabízí praktické prvky včetně
polstrovaného ramenního popruhu pro maximální pohodlí při přenášení a polstrované ochranné oblasti pro
notebook.

Produktové číslo: AP355AA

Dokovací stanice HP USB 2.0

Vyhnete se těžkopádnému připojování a odpojování monitoru a periferních zařízení pokaždé, když si
notebook HP berete s sebou.

Produktové číslo: AY052AA

Stojan pro displeje a
notebooky HP

Skvělá domácí základna pro obchodní cestující, kteří jsou neustále na cestách. Svůj pracovní notebook HP
můžete doma přeměnit na řešení podobné stolnímu počítači s podporou dvou displejů (displej notebooku a
externí displej). Přizpůsobitelné provedení nastavitelného stojanu na displej HP vyhovuje široké škále velikostí
notebooků díky inovativní nastavitelné poličce. Tento stojan vyhovuje jak notebookům, které mohou být
připojeny k dokovací stanici, tak i notebookům, které dokovací konektor neobsahují. Kolečka zabudovaná
v základně umožňují otáčet stojanem, takže obraz na displeji můžete snadno ukázat ostatním. Stojan
monitoru se dvěma klouby a plynulým pohybem umožňuje lepší nastavení hloubky, výšky a náklonu pro
maximální pohodlí.
Produktové číslo: AW662AA

USB optická cestovní myš HP

Vstupní a výstupní zařízení HP přinášejí firemním notebookům HP funkce stolního počítače. Optická cestovní
myš HP USB přináší pohodlí a eleganci optické myši v miniaturní velikosti. Je ideálním řešením na cesty.

Produktové číslo: RH304AA

Lankový zámek HP Keyed

Lankový zámek HP Keyed je určen pro použití se standardním slotem zámku, kterým jsou vybaveny
notebooky, dokovací stanice, stolní počítače, monitory, tiskárny či projektory. Obtočte tento zámek s 1,83 m
dlouhým galvanizovaným ocelovým kabelem s vinylovým povrchem kolem nějakého zabezpečeného objektu
a poté jej připojte k počítači nebo zařízení, které chcete chránit. Zámek je vybaven mechanizmem uzamčení
stisknutím jediného tlačítka a jedinečným klíčem (včetně klíče náhradního) pro odemčení kabelu. Délku
kabelu je možné nastavit podle potřeby možné pomocí připojeného suchého zipu.

Produktové číslo: BV411AA

3letá záruka, další pracovní
den u zákazníka

Získejte pro své zařízení 3letou záruku na opravy u zákazníka následující pracovní den kvalifikovaným
technikem společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.

Produktové číslo: UK704E

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/hpoptions
Díky softwaru HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant) můžete počítač neustále udržovat v ideálním stavu.

