Prenosni računalnik HP ProBook 4730s
Poslovni partner

Elegantno delovanje. Glejte, imejte predstavitve ter opravljajte video
konference 1 in več nalog hkrati na tem vzdržljivem in elegantnem
prenosnem računalniku. Ta prilagodljiv in varen prenosni računalnik HP
ProBook naredi z 43,9 cm (17,3") zaslonom HD 2 vtis v pisarni in drugje.

HP priporoča Windows® 7.

Opremljeno za učinkovito delo

Kristalno jasno sodelovanje

Zagotovite si zmogljiv procesor, brezžično3
funkcionalnost in zaslon HD2 z diagonalo 43,9 cm
(17,3").

Znižajte stroške za komunikacijo in izboljšajte svojo
produktivnost s spletno kamero HD1,6 za
videokonference, dvojnimi mikrofoni in funkcijo SRS
Premium Sound za boljši zvok

Elegantna oblika
Kovinsko siva barva dopolnjuje vertikalno brušen
aluminij. Lep videz vašega računalnika se z dodano
plastjo aluminija ohrani kljub prenašanju domov in v
službo.

Več zaščite, kot jo ponujajo gesla
Varen dostop do informacij s funkcijo prepoznavanja
obrazov HP ali tehnologijo branja prstnih odtisov ter
zaščita prenosnega računalnika in občutljivih
podatkov v njem z orodjem HP ProtectTools4.

Enostavno ostanite produktivni
S programom HP QuickWeb5 dostopajte do
interneta, e-pošte, stikov in koledarja hitro z dotikom
gumba brez dolgotrajnega zagona.

Najboljše možno
S funkcijo Switchable Graphics lahko omogočite
odlično delovanje z uporabo ločene grafične kartice
ali podaljšate čas delovanja akumulatorja z uporabo
vgrajene grafične kartice v istem prenosnem
računalniku.

Prenosni računalnik HP ProBook 4730s
HP priporoča Windows® 7.
TEHNIČNI PODATKI
Operacijski sistem

Vnaprej nameščeno
Pristni Windows® 7 Professional 32
Pristni Windows® 7 Professional 64
Pristni Windows® 7 Home Premium 32
Pristni Windows® 7 Home Premium 64
Pristni Windows® 7 Home Basic 32
Pristni Windows® 7 Starter
SUSE Linux Enterprise 11
FreeDOS

Procesor

Intel® Core™ i7-2670QM (2,2 GHz, 6 MB predpomnilnika L3); Intel® Core™ i5-2520M (2,5 GHz, 3 MB predpomnilnika L3); Intel® Core™ i5-2410M (2,3 GHz, 3 MB
predpomnilnika L3); Intel® Core™ i3-2310M (2,1 GHz, 3 MB predpomnilnika L3); Intel® Celeron® B840 (1,9 GHz, 2 MB predpomnilnika L3); Intel® Celeron® B810
(1,6 GHz, 2 MB predpomnilnika L3)

Nabor vezij

Mobile Intel® HM65 Express

Pomnilnik

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; Za nadgradnjo do 8 GB

Notranji pomnilnik

Trdi disk SATA II 320, 500 ali 640 GB, HP 3D DriveGuard

Ležišče za nadgradnjo

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

Prikaz

43,9 cm (17,3") zaslon z osvetlitvijo LED HD+ proti bleščanju (1600 x 900)

Grafika

AMD Radeon HD 6490M s 512 MB ali 1 GB namenskega video pomnilnika GDDR5; Ob predstavitvi izdelka ločena grafika ni na voljo

Avdio/vizualno

SRS Premium Sound, vgrajeni stereo zvočniki, stereo izhod za slušalke/zvok, stereo vhod za mikrofon, vgrajen mikrofon (dvojni mikrofon z dodatno spletno kamero)

Podpora za brezžična omrežja

Kombinirani priključek Atheros 802.11b/g/n WiFi in Bluetooth 3.0 HS

Komunikacije

Omrežna kartica Realtek Ethernet (10/100/1000)

Razširitvene reže

1 reža za Express Card/34; 1 bralnik medijskih kartic

Vrata in priključki

3 USB 2.0; 1 USB 3.0; 1 VGA; 1 HDMI; 1 stereo vhod za mikrofon; 1 stereo izhod za slušalke/zvok; 1 napajalni priključek za izmenični tok; 1 priključek RJ-11 (nekateri
modeli); 1 priključek RJ-45

Vhodna naprava

Vodoodporna tipkovnica z ločeno številsko tipkovnico; Sledilna ploščica z drsnim področjem in podporo potez; Spletna kamera 720p HD (izbrani modeli)

Programska oprema

ArcSoft Total Media Suite; Predhodno nameščen program Microsoft Office 2010 (za aktivacijo celotnega paketa Office 2010 je potreben nakup ključa izdelka); priložena
dodatna programska oprema; za podrobnosti glejte hitra navodila QuickSpecs.

Varnost

Orodje HP ProtectTools Security Manager: Credential Manager, Computrace Pro, Device Access Manager, Drive Encryption, Face Recognition (samo pri modelih s spletno
kamero), File Sanitizer, Privacy Manager, Embedded Security; izboljšana varnost Pre-Boot Security; funkcija HP SpareKey; enkratna prijava; reža za varnostno ključavnico;
podpora za Intel AT; Norton Internet Security 2011 (60-dnevna naročnina) ali brezplačna enoletna naročnina za Norton Internet Security (nekatere konfiguracije)

Mere

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

Teža

Že za 2,92 kg

Ustreznost za električno učinkovitost

Na voljo je konfiguracija v skladu s standardom ENERGY STAR®

Napajanje

8-celični litij-ionski (73 Wh); Pametni napajalnik za izmenično napetost 90 W (ločen); HP Fast Charge

Življenjska doba akumulatorja

Do 6 h (primarni 8-celični akumulator)

Garancija

HP-jeve storitve ponujajo enoletno garancijo (za doplačilo so na voljo nadgradnje), enoletno omejeno garancijo za primarni akumulator

Podprto

1 Potrebujete internetno storitev

2 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD

3 Potrebujete brezžično dostopno točko in internetno storitev. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
4 Potrebujete OS Microsoft Windows.

5 HP QuickWeb je na voljo, ko je prenosni računalnik s sistemom Windows izklopljen. Zahtevan je dostop do interneta. Čas se lahko razlikuje glede na konfiguracijo sistema. Če želite po odstranitvi akumulatorja omogočiti to funkcijo, prenosni računalnik pred
vnovično uporabo znova zaženite. Ni na voljo pri večini prenosnih računalnikov HP Mini

6 Za doplačilo ali kot dodatna funkcija

Za več informacij obiščite www.hp.eu/notebooks
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih
garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 7 sistemi morda potrebujejo posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo. V vseh izdajah operacijskega sistema Windows 7 niso na voljo
vse funkcije. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo podjetje Hewlett-Packard uporablja na podlagi licence. Microsoft in Windows sta blagovni znamki skupine podjetij Microsoft. Intel, Celeron in Core so blagovne
znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah.
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Prenosni računalnik HP ProBook 4730s
HP priporoča Windows® 7.
Pripomočki in storitve

Navadna torba za
prenašanje HP Messenger

Torbica HP Basic Messenger je idealna za študente in poslovneže. Ponuja praktične funkcije, vključno z
obloženimi naramnicami za največje možno udobje pri nošenju in obložen zaščitni predel, ki pomaga
varovati prenosnik.

Številka izdelka: AP355AA

Priklopna postaja HP 2.0
USB

Izognite se težavam s priključevanjem in izključevanjem monitorja in zunanjih naprav vsakič, ko potujete a
prenosnim računalnikom HP.

Številka izdelka: AY052AA

Stojalo za zaslon in
prenosnik HP

Odlična rešitev v obliki domačega stojala, ki je kot nalašč za poslovneža na poti – pretvorite svoj poslovni
prenosni računalnik HP v namizni računalnik, ki podpira uporabo do dveh zaslonov (zaslona prenosnega
računalnika in zunanjega zaslona). Prilagodljiva oblika stojala za zaslon HP omogoča namestitev
prenosnega računalnika številnih velikosti z inovativno prilagodljivo polico. Na stojalo lahko namestite tudi
prenosni računalnik, na katerega lahko priključite združitveno postajo, ali prenosni računalnik brez priključka
za združitveno postajo. Vgrajena kolesca omogočajo obračanje stojala, tako da lahko preprosto pokažete
svoje delo. Stojalo za zaslon z dvojnim tečajem omogoča neovirano obračanje z učinkovitejšim
prilagajanjem globine, višine in nagiba za kar največje udobje.
Številka izdelka: AW662AA

HP-jeva USB optična
potovalna miška

HP-jeve vhodno/izhodne naprave omogočajo dodatne funkcije namizja za HP-jeve poslovne računalnike.
HP-jeva optična potovalna miška USB zagotavlja priročno, udobno in elegantno delovanje optične miške
majhne velikosti – idealna rešitev za na pot.

Številka izdelka: RH304AA

Ključavnica HP Keyed Cable

Ključavnica za kabel na ključ HP je oblikovana za uporabo z režami, ki so izdelane v skladu z industrijskimi
standardi, na primer režami v prenosnem računalniku, združitveni postaji, namiznem računalniku, ploskem
zaslonu, tiskalniku ali projektorju. Zaklenite dragoceno strojno opremo s ključavnico, ki je sestavljena iz 1,83
m (6 palcev) pocinkanega jeklenega kabla, prevlečenega z vinilom, ki se ovije okoli katerega koli
zavarovanega predmeta in se nato pritrdi na računalnik ali napravo, ki jo želite zakleniti. Ključavnico
odklenete z mehanizmom zaklepanja s pritiskom na gumb in enoličnim ključem (priložen je tudi rezervni
ključ), s katerim lahko odklenete kabel. Priložen je tudi majhen trak Velcro, s katerim lahko prilagodite
dolžino kabla.
Številka izdelka: BV411AA

3-leta naslednji delovni dan
na domu

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil
pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo

Številka izdelka: UK704E

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/hpoptions
Najboljše delovanje računalnika s programsko opremo HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

