HP ProBook 4530s notebook pc
Business partner

Stijl en prestaties. Met deze robuuste, stijlvolle notebook kunt u kijken,
presenteren, videoconferenties houden 1 en multi-tasken. Deze veelzijdige,
veilige HP ProBook met een 39,6-cm (15,6-inch) diagonaal HD 2 scherm
maakt veel indruk op en buiten kantoor.

HP raadt Windows® 7 aan.

Functies die het werken vergemakkelijken

Gemakkelijk productief blijven

Krachtige processoren, draadloze3 functionaliteit en een
39,6-cm (15,6-inch) diagonaal HD2 scherm.

HP QuickWeb5 geeft met één druk op de knop zonder lange
opstarttijd toegang tot internet, e-mail, contactinformatie en
agenda.

Stijlvol ontwerp
De grijze metallickleur past bij de verticaal geborstelde
aluminium finish. De speciale aluminium behuizing zorgt
ervoor dat uw pc mooi blijft en robuust genoeg is om
dagelijks te reizen tussen huis en werk.

Beveiliging met méér dan wachtwoorden
HP gezichtsherkennings- en vingerafdruktsensortechnologie
beveiligen de toegang tot uw informatie en HP ProtectTools
beschermt uw notebook en uw gevoelige data4.

Kristalheldere samenwerking
Verlaag de communicatiekosten en verhoog de productiviteit
met de HD webcam1,6 voor videoconferenties, dual-array
microfoons en SRS Premium Sound voor een betere
geluidskwaliteit

Het beste van twee werelden
Met schakelbare video kunt u kiezen uit hoge prestaties met
aparte video of een lange batterijlevensduur met de
ingebouwde video in dezelfde notebook.

HP ProBook 4530s notebook pc
HP raadt Windows® 7 aan.
SPECIFICATIES
Besturingssysteem

Voorgeïnstalleerd
Legitieme Windows® 7 Professional 64
Legitieme Windows® 7 Home Premium 32
Legitieme Windows® 7 Home Premium 64
Legitieme Windows® 7 Home Basic 32
Legitieme 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)

Chipset

Mobile Intel® HM65 Express

Geheugen

DDR3 SDRAM, 1333-MHz, 1024, 2048, 4096 MB; 2 SODIMM; Uit te breiden tot 8 GB

Interne opslag

SATA II vaste schijf 250, 320, 500 of 640 GB, HP 3D DriveGuard

Upgradeslot

Blu-ray R/RE dvd±rw SuperMulti DL; Dvd±rw SuperMulti met DL; Dvd-rom

Scherm

39,6-cm (15,6-inch) diagonaal LED-backlit HD ontspiegeld (1366 x 768); 39,6-cm (15,6-inch) diagonaal LED-backlit HD BrightView (1366 x 768); 39,6-cm (15,6-inch)
diagonaal LED-backlit HD+ WVA ontspiegeld (1600 x 900)

Video

Geïntegreerd: Intel® HD Graphics 3000 of Intel® HD Graphics voor Celeron; Apart: AMD Radeon HD 6490M met 1 GB gereserveerd GDDR5 videogeheugen of AMD
Quadro HD 6490M met 512 MB gereserveerd GDDR5 videogeheugen

Audio/Visueel

SRS Premium Sound, geïntegreerde stereoluidspreker, stereo hoofdtelefoon/lijnuitgang, stereo microfooningang, twee geïntegreerde microfoons. (Modellen zonder
optionele webcam hebben één geïntegreerde microfoon)

Ondersteund

Ondersteuning voor draadloos gebruik HP lc2010 HSPA mobiel breedband; Ralink 802.11b/g/n Wi-Fi en Bluetooth 3.0 + HS combo; Ralink 802.11a/b/g/n WiFi (2 x 2) en Bluetooth 3.0 + HS combo
Communicatie

Realtek Ethernet (10/100/1000 NIC)

Uitbreidingsslots

1 Express Card/34; 1 mediakaartlezer

Poorten en connectoren

3 USB 2.0; 1 USB 3.0; 1 VGA; 1 HDMI; 1 stereo microfooningang; 1 stereo hoofdtelefoon/lijnuitgang; 1 netvoeding; 1 RJ-11 (geselecteerde modellen); 1 RJ-45; 3.0 USB
is op geselecteerde modellen beschikbaar.

Invoerapparaat

Morsbestendig toetsenbord met numerieke toetsen en vochtafvoer; Touchpad met scrollzone en bewegingsondersteuning; 720p HD webcam (geselecteerde modellen)

Software

ArcSoft Total Media suite; Microsoft Office 2010 voorgeladen (een productcode moet worden aangeschaft om de volledige Office 2010 suite te activeren. Meegeleverde
extra software; zie QuickSpecs voor informatie.

Beveiliging

HP ProtectTools Security Manager: Credential Manager, Computrace Pro, Device Access Manager, Drive Encryption, Face Recognition (alleen modellen met webcam), File
Sanitizer, Privacy Manager, Embedded Security; Enhanced Pre-Boot Security; HP SpareKey; One-Step Logon; Oog voor veiligheidsslot; Ondersteuning voor Intel AT; Norton
Internet Security 2011 (60 dagen abonnement) of een jaar gratis abonnement op Norton Internet Security (geselecteerde configuraties)

Afmetingen

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

Gewicht

Vanaf 2,36 kg

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerde configuraties beschikbaar

Voeding

9-cels (93-Watt/uur) li-ion; 6-cels (47-Watt/uur) li-ion; 65-Watt Smart netadapter (geïntegreerd), 90-Watt Smart netadapter (apart); HP snellader

1 Internetservice is vereist.

2 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.

3 Een wireless access point en internetservice zijn vereist. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
4 Microsoft Windows is vereist.

5 HP QuickWeb is toegankelijk als de notebook uit staat onder Windows Vista of Windows 7. Internettoegang is vereist. De werkelijke snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie. Om de functie na verwijdering van de batterij weer in te schakelen,
moet de notebook vóór verder gebruik opnieuw worden opgestart.

6 Wordt apart of als optie verkocht.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.eu/notebooks
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Accessoires en services

HP basic notebooktas

De HP basic notebooktas is licht en duurzaam. Hij is weerbestendig en beschermt de notebook onderweg.
De HP basic notebooktas is geschikt voor notebooks met schermen tot 15,4 inch.

Bestelnr.: AJ078AA

HP 2.0 USB dockingstation

Niet langer telkens als u de HP business notebook pc meeneemt monitor en randapparaten verwijderen en
weer aansluiten.

Bestelnr.: AY052AA

HP USB optische reismuis

HP invoer/uitvoerapparaten bieden extra desktopfunctionaliteit voor HP Business notebooks. De HP USB
optische Travel Mouse biedt het gemak, het comfort en de elegantie van een optische muis in
miniatuurformaat – ideaal voor onderweg.

Bestelnr.: RH304AA

HP kabelslot met sleutel

Het HP kabelslot met sleutel is te gebruiken met industriestandaard ogen voor sloten van het type dat te
vinden is op een laptop, dockingstation, desktop pc, flat-panel monitor, printer of projector. Beveilig uw
waardevolle IT-hardware met dit slot dat bestaat uit een geharde 1,83-m stalen lange gegalvaniseerde
staalkabel met vinylcoating die rond een vast object kan worden gewonden en gemakkelijk bevestigd aan
het apparaat dat u wilt vastzetten. Het slot heeft een drukknopvergrendeling en een unieke sleutel (plus een
reservesleutel) om de kabel te ontgrendelen. Een smalle Velcro-strip is inbegrepen om de lengte van de kabel
aan te passen aan de plaats waar u deze gebruikt.

Bestelnr.: BV411AA

3 jaar onsite op de
volgende werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite reparatie op de volgende
werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus

Bestelnr.: UK704E

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions
HP Support Assistant zorgt dat uw pc optimaal blijft functioneren: www.hp.eu/supportassistant

