HP ProBook 4530s bærbar computer
Forretningspartner

Elegant ydelse Brug denne holdbare og flotte bærbare computer til
præsentationer, videokonferencer 1 samt multitasking. Denne alsidige, sikre
og flotte HP ProBook med 39,6 cm (15,6") (diagonalt) HD-skærm 2 gør
indtryk overalt.

HP anbefaler Windows® 7.

Udstyret med funktioner, der får arbejdet fra hånden

Bevar nemt produktiviteten

Få stærke processorfunktioner, trådløs3 funktionalitet og en
HD2-skærm på 39,6 cm (15,6") (diagonalt).

Brug HP QuickWeb5 til nemt og hurtigt at få adgang til
internettet, e-mail, kontaktpersoner og kalender ved tryk på en
knap, så du undgår hele opstartsprocessen.

Smart design
Den metallic grå farve passer perfekt til den lodret børstede
aluminium. Udover at se godt ud klarer din pc også nemt
rejsen frem og tilbage mellem hjem og arbejde med den
ekstra aluminiumsindkapsling.

Krystalklart samarbejde

Sikkerhed er mere end adgangskoder

Skær ned på kommunikationsomkostningerne, og få en bedre
produktivitet med HD-webcam1,6 til videokonferencer, to
mikrofoner samt SRS Premium Sound, så der fås en bedre
lydkvalitet.

Få sikker adgang til dine data med HP Face Recognition eller
teknologi til aflæsning af fingeraftryk, og beskyt din bærbare
computer og dataene på den med HP ProtectTools4.

Med Switchable grafik kan du få ekstra ydelse med særskilt
grafik eller længere batteritid med den integrerede grafik.

Det bedste fra to verdener

HP ProBook 4530s bærbar computer
HP anbefaler Windows® 7.
SPECIFIKATIONER
Operativsystem

Præinstalleret:
Original Windows® 7 Professional 64
Original Windows® 7 Home Premium 32
Original Windows® 7 Home Premium 64
Original Windows® 7 Home Basic 32
Original Windows® 7 Starter
SUSE Linux Enterprise 11

Processor

Intel® Core™ i7-2670QM (2,20 GHz, 6 MB L3 cache); Intel® Core™ i7-2620M (2,70 GHz, 4 MB L3 cache); Intel® Core™ i5-2540M (2,60 GHz, 3 MB L3 cache); Intel®
Core™ i5-2520M (2,50 GHz, 3 MB L3 cache); Intel® Core™ i5-2450M (2,50 GHz, 3 MB L3 cache); Intel® Core™ i5-2430M (2,40 GHz, 3 MB L3 cache); Intel® Core™
i5-2410M (2,30 GHz, 3 MB L3 cache); Intel® Core™ i3-2310M (2,10 GHz, 3 MB L3 cache); Intel® Celeron® B840 (1,90 GHz, 2 MB L3 cache); Intel® Celeron® B810
(1,60 GHz, 2 MB L3 cache)

Chipsæt

Mobile Intel® HM65 Express

RAM

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; Kan opgraderes til 8 GB

Internt lager

SATA II-harddisk 250, 320, 500 eller 640 GB, HP 3D DriveGuard

Opgraderingsbås

Blu-ray r/re dvd+/-rw SuperMulti DL; Dvd+/-rw SuperMulti DL; Dvd-rom

Skærm

39,6 cm (15,6") (diagonalt) LED-bagbelyst HD refleksfri (1366 x 768); 39,6 cm (15,6") (diagonalt) LED-bagbelyst HD BrightView (1366 x 768); 39,6 cm (15,6")
(diagonalt) LED-bagbelyst HD+ WVA refleksfri (1600 x 900)

Grafik

Integreret: Intel® HD-grafik 3000 eller Intel® HD-grafik til Celeron; Særskilt: AMD Radeon HD 6490M med 1 GB dedikeret GDDR5 video memory eller AMD Radeon HD
6490M med 512 MB dedikeret GDDR5 video memory

Audio/visuel

SRS Premium Sound, integrerede stereohøjttalere, stereohovedtelefoner/line out, stereomikrofon, integreret dobbeltmikrofon. (Modeller uden webcam (tilbehør) har én
integreret mikrofon)

Understøttelse af trådløs

HP lc2010 HSPA mobilt bredbånd; Ralink 802.11b/g/n Wi-Fi og Bluetooth 3.0 + HS-kombi; Ralink 802.11a/b/g/n WiFi (2 x 2) og Bluetooth 3.0 + HS-kombi

Kommunikation

Realtek Ethernet (10/100/1000 NIC)

Udvidelsessokler

1 Express Card/34; 1 Media Card-læser

Porte og stik

3 USB 2.0; 1 USB 3.0; 1 VGA; 1 HDMI; 1 stereomikrofonstik; 1 stik til stereohovedtelefoner/udgående stik; 1 strømstik; 1 RJ-11 (visse modeller); 1 RJ-45; 3.0 USB er
tilgængeligt på udvalgte modeller.

Inputenhed

Tastatur, der kan modstå spild, med numerisk tastatur og dræn; Touchpad med rullezone og understøttelse af bevægelser; 720p HD-webcam (visse modeller)

Software

ArcSoft Total Media Suite; Microsoft Office 2010 indlæst (der skal anskaffes en produktnøgle for at aktivere den fulde Office 2010-pakke. Yderligere medfølgende
software; læs mere i QuickSpecs.

Sikkerhed

HP ProtectTools Security Manager: Credential Manager, Computrace Pro, Device Access Manager, drevkryptering, ansigtsgenkendelse (kun modeller med webkameraer),
File Sanitizer, Privacy Manager, Embedded Security; Enhanced Pre-Boot Security; HP SpareKey; One-Step logon; Holder til sikkerhedslås; Understøtter Intel AT; Norton
Internet Security 2011 (60-dages abonnement) eller gratis et-års abonnement på Norton Internet Security (udvalgte konfigurationer)

Mål

37,4 x 25,6 x 2,87 cm

Vægt

Fra 2,36 kg

Overholdelse af starndarder for
energieffektivitet
Strøm

ENERGY STAR® -mærkede konfigurationer kan fås

Understøttet

9-cellers (93 WHr) Litium-Ion; 6-cellers (47 WHr) Litium-Ion; 65 W Smart strømadapter (integreret), 90 W Smart strømadapter (særskilt); HP Fast Charge

1 Internettjeneste kræves.

2 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder

3 Der kræves et trådløst adgangspunkt samt adgang til internettet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.
4 Kræver Microsoft Windows.

5 På Windows Vista- eller Windows 7-baserede systemer er HP QuickWeb tilgængelig, når den bærbare pc er slukket. Kræver internetadgang. Timingen kan variere afhængigt af systemkonfigurationen. Hvis du vil aktivere funktionen, efter batteriet er fjernet, skal
du genstarte den bærbare pc, inden du bruger den igen.

6 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør

Der er flere oplysninger på www.hp.eu/notebooks
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HP ProBook 4530s bærbar computer
HP anbefaler Windows® 7.
Tilbehør og services

HP Basic bærbar taske

HP's taske til bærbare pc'er er let og holdbar. Den er foret, så den beskytter den bærbare pc, når du er på
farten, og kan bruges til bærbare pc'er med skærme op til 15,4”.

Produktnummer: AJ078AA

HP 2.0 USB dockingstation

Undgå besværet med at sætte stikkene til udstyret i og tage dem ud igen, hver gang du tager din bærbare
HP-computer med.

Produktnummer: AY052AA

HP USB optisk rejsemus

HP's input-/outputenheder giver yderligere stationær funktionalitet til bærbare HP Business computere. HP's
optiske USB-rejsemus er en praktisk, komfortabel og elegant optisk mus i miniaturestørrelse – en ideel løsning,
når du er på farten.

Produktnummer: RH304AA

HP kabellås med nøgle

HP-kabellåsen med nøgle er beregnet til standard låseslots som dem, der findes på bærbare,
dockingstationer, stationære pc'er, fladskærme, printere eller projektorer. Beskyt din værdifulde it-hardware
med denne lås, som består af 1,83 m vinylbelagt, galvaniseret stålkabel (det samme stål, som bruges i fly),
der føres rundt om en stationær genstand og herefter sluttes til den computer eller enhed, der skal låses fast.
Låsen har en trykknapmekanisme og en unik nøgle (ekstranøgle medfølger) til åbning af kablet. Der følger
endvidere en lille Velcro-strop med, så kablets længde kan justeres.

Produktnummer: BV411AA

3 års service onsite næste
hverdag

Få 3 års reparation næste hverdag onsite udført af HP-kvalificeret tekniker for din computerenhed, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: UK704E

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/hpoptions
Hold din pc kørende optimalt med HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

