Prenosný počítač HP ProBook 4730s
Obchodný partner

Štýlové vyhotovenie. Sledujte, prezentujte, užite si videokonferencie 1 a
multitasking na tomto trvácnom a štýlovom prenosnom počítači. Tento
všestranný a bezpečný počítač HP ProBook s HD monitorom s uhlopriečkou
43,9 cm (17,3") 2 urobí dojem v kancelárii aj mimo nej.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.

Vybavený pre dokončenie úlohy

Dokonale zrozumiteľná komunikácia

Získajte silný procesor, bezdrôtové3 funkcie, ako aj
displej s uhlopriečkou 43,9 cm (17,3-palca) a
rozlíšením HD2.

Znížte náklady na komunikáciu a zvýšte svoju
produktivitu pomocou webovej kamery s rozlíšením
HD1,6 na videokonferencie, ako aj dvoch mikrofónov
a softvéru SRS Premium Sound na lepšiu kvalitu zvuku.

Štýlový dizajn
Kovovo sivá farba zvýrazňuje vertikálne brúsený
hliníkový povrch. Vďaka posilnenému hliníkovému
obalu počítač dobre odoláva poškodeniu povrchu pri
prenášaní medzi domovom a prácou.

Bezpečnejšie ako pri použití hesiel
Zabezpečte prístup k informáciám pomocou
technológie rozpoznania tváre HP Face Recognition
alebo technológie čítania odtlačkov prstov a chráňte
svoj notebook a citlivé dáta na ňom pomocou
nástrojov HP ProtectTools4.

Zostaňte produktívni
Použite funkciu HP QuickWeb5 a získajte rýchly
prístup k internetu, e-mailom, kontaktom a kalendáru
dotykom tlačidla bez zdĺhavého spustenia systému
počítača.

To najlepšie z oboch oblastí
Pomocou prepínania grafických kariet môžete získať
vysoký výkon ako pri diskrétnej grafike alebo dlhú
výdrž batérie ako pri integrovanej grafike v tom istom
notebooku.

Prenosný počítač HP ProBook 4730s
Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.
ŠPECIFIKÁCIE
Operačný systém

Predinštalované
Originálny Windows® 7 Professional 32
Originálny Windows® 7 Professional 64
Originálny Windows® 7 Home Premium 32
Originálny Windows® 7 Home Premium 64
Originálny Windows® 7 Home Basic 32
Originálny Windows® 7 Starter
SUSE Linux Enterprise 11
FreeDOS

Procesor

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

Čipová sada

Mobile Intel® HM65 Express

Pamäť

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; Možnosť zvýšenia na 8 GB

Vnútorná pamäť

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

Rozširujúca zásuvka

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

Obrazovka

Uhlopriečka 43,9 cm (17,3"), LED-podsvietenie, HD+ anti-glare (1600 x 900)

Grafika

AMD Radeon HD 6490M s 512 MB alebo 1 GB vyhradenej videopamäte GDDR5; Samostatné grafiky nie sú dostupné pri uvedení produktu na trh

Audio/Vizuálne

Zvuk SRS Premium Sound, integrované stereofónne reproduktory, výstup na stereofónne slúchadlá/zvukový výstup, vstup na stereofónny mikrofón, integrovaný mikrofón
(duálny mikrofón s voliteľnou webovou kamerou)

Podpora pre bezdrôtové technológie

WiFi Atheros 802.11b/g/n a Bluetooth 3.0 HS Combo

Možnosti komunikácie

Realtek Ethernet (10/100/1000 NIC)

Rozširujúce sloty

1 Express Card/34; 1 čítačka pamäťových kariet

Porty a konektory

3 porty USB 2.0; 1 port USB 3.0; 1 VGA; 1 HDMI; 1 vstup pre stereomikrofón; 1 výstup pre stereoslúchadlá/zvukový výstup; 1 výstup napájania; 1 RJ-11 (vybrané
modely); 1 RJ-45

Vstupná jednotka

Vodeodolná klávesnica s oddelenou numerickou časťou; Zariadenie TouchPad s posúvacou zónou a podporou gest; 720p HD webkamera (vybrané modely)

Softvér

ArcSoft Total Media Suite; Predinštalovaný balík Microsoft Office 2010 (na aktiváciu úplnej verzie balíka Office 2010 je potrebné zakúpiť kód Product Key. Ďalší zahrnutý
softvér; podrobné informácie nájdete v špecifikáciách produktu.

Zabezpečenie

HP ProtectTools Security Manager: Credential Manager, Computrace Pro, Device Access Manager, Drive Encryption, Face Recognition (iba modely s webovou kamerou),
File Sanitizer, Privacy Manager, Embedded Security; Rozšírené zabezpečenie pred spustením; HP SpareKey; Prihlásenie pomocou jediného kroku; Zásuvka pre
bezpečnostný zámok; Podpora technológie Intel AT; Program Norton Internet Security 2011 (60-dňové predplatné) alebo bezplatné ročné predplatné programu Norton
Internet Security (podľa konfigurácie)

Rozmery

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

Hmotnosť

Už od hmotnosti 2,92 kg

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti
Zdroj

K dispozícii konfigurácie spĺňajúce normu ENERGY STAR®

Výdrž batérie

Až 6 hodín (primárna 8-článková batéria)

Záruka

Služby HP Services poskytujú 1-ročnú záruku (dostupné rozšírenia, predávané osobitne), 1-ročnú obmedzenú záruku na primárnu batériu

Podporované

8-článková (73 Wh) Li-Ion; 90 W sieťový adaptér Smart AC (samostatný); HP Fast Charge

1 Vyžadujú sa internetové služby

2 Na zobrazenie obrázkov HD je potrebný obsah HD

3 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a prístup k internetu. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
4 Požaduje sa Microsoft Windows.

5 Funkcia HP QuickWeb je dostupná, keď je notebook so systémom Windows vypnutý. Vyžaduje sa prístup na internet. Časy sa môžu líšiť v závislosti od konfigurácie systému. Ak chcete povoliť funkciu po vybratí batérie, pred ďalším použitím notebook
reštartujte. Vo väčšine počítačov HP Mini nie je k dispozícii

6 Predávané samostatne alebo ako voliteľné príslušenstvo

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.eu/notebooks
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby
spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť
HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 7 môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 7.
Podrobnosti nájdete na adrese http://www.microsoft.com/windows/windows-7.
Bluetooth je ochrannou známkou vlastnenou jej majiteľom a používanou spoločnosťou Hewlett-Packard na základe licencie. Microsoft a Windows sú ochrannými známkami skupiny spoločností Microsoft. Intel, Celeron
a Core sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v USA a ďalších krajinách.
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Prenosný počítač HP ProBook 4730s
Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.
Príslušenstvo a služby

Prenosný kufrík HP Basic
Mesenger

Ochranné puzdro HP Basic Messenger je výborné ako pre študentov, tak pre podnikových profesionálov.
Ponúka praktické funkcie vrátane čalúneného remienka na plece pre maximálny komfort pri prenášaní a
čalúnenú ochrannú časť, ktorá pomáha chrániť váš notebook.

Číslo produktu: AP355AA

HP 2.0 USB dokovacia
stanica

Zbavte sa nepríjemného pripájania a odpájania monitora a periférií vždy, keď si zoberiete váš pracovný
prenosný počítač HP so sebou.

Číslo produktu: AY052AA

Stojan pre notebook a
monitor HP

Perfektná domáca základňa pre podnikových cestovateľov, ktorí sú stále na cestách - premení váš pracovný
notebook HP na stolné riešenie s podporou dvoch displejov (displej notebooku plus externý displej).
Prispôsobivý dizajn nastaviteľného stojana monitora HP dokáže pojať množstvo rozmerov notebookov s
novátorskou nastaviteľnou poličkou. Tento stojan sa tiež dokáže prispôsobiť prenosným počítačom, ktoré
môžu byť pripojené k dokovacej stanici a notebookom, ktoré nemajú dokovací konektor. Integrované
základné valce vám umožnia otáčať stojan, takže môžete jednoduchšie zdieľať svoju prácu. Dvojkĺbový
stojan s hladkým pohybom monitora umožňuje širšie nastavenie hĺbky, výšky a sklonu pre maximálne
pohodlie.
Číslo produktu: AW662AA

Optická cestovná myš HP
USB

Vstupno-výstupné zariadenia HP rozširujú pracovné notebooky HP o ďalšie funkcie stolného počítača.
Optická cestovná myš HP USB poskytuje pohodlie a eleganciu používania optickej myši v malom – ideálne
riešenie na cesty.

Číslo produktu: RH304AA

Lankový zámok HP

Káblový zámok HP Keyed je navrhnutý na používanie so štandardnými otvormi na zámky, ktoré sú
používané na notebookoch, dokovacích staniciach, stolných počítačoch, plochých zobrazovacích paneloch,
tlačiarňach alebo projektoroch. Chráňte svoj cenný IT hardvér s týmto zámkom, ktorý pozostáva z 6,00’
(1,83 m) vinylovým, galvanizovaným káblom z leteckej ocele, ktorý sa dá umiestniť okolo akéhokoľvek
bezpečného objektu a potom sa pripája k počítaču alebo zariadeniu, ktoré chcete zamknúť. Zámok
obsahuje uzamykací mechanizmus stláčacieho tlačidla a unikátny kľúč (dodáva sa aj náhradný kľúč) na
odomknutie kábla. Dodáva sa tiež malý remienok so suchým zipsom, ktorý pomáha spravovať alebo
nastavovať dĺžku kábla podľa umiestnenia a používania.
Číslo produktu: BV411AA

3-ročná záruka, nasledujúci
pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci
pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov

Číslo produktu: UK704E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions
Nechajte počítač bežať čo najlepšie s programom HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant)

