Prenosný počítač HP ProBook 6460b
Prispôsobený pre prácu

Profesionálny asistent. Dokončite prácu. Bez ohľadu na to, či píšete správy
alebo sa zúčastňujete vzdialených schôdzí, tento počítač HP ProBook s
displejom s uhlopriečkou 35,6 cm (14 palcov) a rozlíšením HD predstavuje
dokonalého profesionálneho asistenta na každodenné pracovné úlohy.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.

Vybavený pre dokončenie úlohy

Jednoduché nabíjanie a dokovanie

Získajte silný procesor, bezdrôtové funkcie1, ako aj
displej s uhlopriečkou 35,6 cm (14-palcov) a
rozlíšením HD2.

Získajte nabíjacie vybavenie, ktoré funguje so
všetkými notebookmi. Všetky firemné notebooky HP sú
výborné pre zdieľané pracovné prostredia a je
možné ich nabíjať v dokovacej stanici HP 90W3
alebo rozšírenej dokovacej stanici HP 120W3,
vďaka čomu dosiahnete v podniku viac aj s nižšími
vstupmi.

Pevné vyhotovenie
Postarajte sa o to, aby váš prenosný počítač vyzeral a
pracoval dobre. Vďaka hliníkovému rámu displeja s
tesnením proti nárazom, pripojeniu ABS šasi
vystuženému horčíkom a odtoku v spodnom obale ho
ochránite pred každodenným opotrebením a odretím.

Vysoký výkon
Vytvárajte, upravujte a zdieľajte projekty bez
pomalého načítavania, zamŕzania alebo zdržiavania.
Vďaka zjednodušeným a výkonným možnostiam
spracovania od spoločnosti Intel® môžete pracovať
rýchlo a efektívne.

Grafické možnosti
Vytvárajte prezentácie, zobrazujte detaily obrázkov a
vytvárajte základné vizuálne koncepty pomocou
širokej palety možností grafiky.

Výkon, ktorý vám vyhovuje
Rozhodnite sa pre batériu, ktorá vám bude vyhovovať
najviac – s nízkou hmotnosťou alebo dlhou výdržou4.
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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™ i5-2540M (2,60 GHz, vyrovnávacia pamäť L3 3 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™ i3-2350M (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)

Čipová sada

Mobile Intel® QM67 Express; Mobile Intel® HM65 Express

Pamäť

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 2048/4096/8192 MB; 2 SODIMM; Možnosť zvýšenia na 16 GB

Vnútorná pamäť

Pevný disk SATA II 250, 320 alebo 500 GB (7 200 ot./min.), jednotka SSD (128 GB), 3D DriveGuard

Rozširujúca zásuvka

DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD-ROM; Šetrič hmotnosti

Obrazovka

Uhlopriečka 35,6 cm (14"), LED-podsvietenie, HD anti-glare, (1366 x 768); Uhlopriečka 35,6 cm (14"), LED-podsvietenie, HD+ anti-glare (1600 x 900)

Grafika

Integrovaná grafika Intel® HD Graphics 3000 alebo Intel® HD

Audio/Vizuálne

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

Podpora pre bezdrôtové technológie

HP hs2340 HSPA+ Mobile Broadband; HP un2430 EV-DO/HSPA Mobile Broadband; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom
802.11b/g/n; Integrovaný modul HP s bezdrôtovou technológiou Bluetooth 2.1 + EDR; HP un2430 EV-DO/HSPA Mobile Broadband (k dispozícii od mája 2011)

Možnosti komunikácie

Integrované gigabitové sieťové pripojenie Intel 82579LM (10/100/1000 NIC), integrované gigabitové sieťové pripojenie Intel 82579V (10/100/1000 NIC)

Rozširujúce sloty

1 karta Express Card/54; 1 SD/MMC; Je dostupná voliteľná integrovaná čítačka kariet Smart Card a nahrádza zásuvku na kartu ExpressCard/54

Porty a konektory

3 USB 2.0; 1 kombinovaný port eSATA/USB; 1 externý VGA monitor; 1 port DisplayPort; 1 vstup pre stereofónny mikrofón; 1 výstup pre stereofónne slúchadlá/zvukový
výstup; 1 1394a; 1 port sieťového napájania; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 dokovací konektor; 1 konektor pre druhú batériu

Vstupná jednotka

Plnohodnotná vodeodolná klávesnica s odtokmi; Zariadenie TouchPad s vypínačom, posúvaním dvomi smermi, gestami a 2 tlačidlami výberu; Polohovacia páčka s 2
ďalšími tlačidlami (vybrané modely); Webová kamera 720p HD (vybrané modely)

Softvér

Roxio Secure Burn; Predinštalovaný balík Microsoft Office 2010 (na aktivovanie plnej verzie balíka Office 2010 je potrebné zakúpiť kód Product Key); Norton Internet
Security 2011 (s predplatným na 60 dní). Ďalší zahrnutý softvér; podrobné informácie nájdete v špecifikáciách produktu.

Zabezpečenie

Štandardné: HP ProtectTools, funkcia centrálneho spravovania, vstavaný bezpečnostný čip TPM 1.2, rozšírené zabezpečenie Pre-Boot, HP Spare Key (vyžaduje počiatočné
používateľské nastavenie), HP Disk Sanitizer, Drive Encryption for HP ProtectTools, Credential Manager for HP ProtectTools, File Sanitizer for HP ProtectTools, otvor na
bezpečnostnú zámku; Voliteľné: Computrace Pro for HP ProtectTools, HP Fingerprint Sensor, čítačka kariet Smart Card (nahrádza karty ExpressCard), HP Privacy Filter

Rozmery

33,8 x 23,1 x 3,4 cm

Hmotnosť

Už od hmotnosti 2,02 kg

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti
Zdroj

K dispozícii konfigurácie spĺňajúce normu ENERGY STAR®

Záruka

1-ročná záruka s prinesením, vyzdvihnutím a vrátením v niektorých krajinách (možnosť rozšírenia, predávajú sa samostatne), 1-ročná záruka na hlavnú batériu.

Podporované

6-článková (55 Wh) Li-Ion; Sieťový adaptér 65W HP Smart; HP Fast Charge

1 Na zobrazenie obrázkov HD je potrebný obsah HD.

2 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a internetové služby. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
3 Predávané samostatne alebo ako voliteľná funkcia.

4 Výdrž batérie sa líši v závislosti od modelu výrobku, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, používania, bezdrôtových funkcií a nastavení správy napájania. Maximálna kapacita batérie sa postupom času a používaním prirodzene znižuje. Ďalšie
podrobnosti nájdete na www.bapco.com /products/mobilemark2007 v časti meranie batérií MobileMark07.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.eu/notebooks
© Copyright 2012 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.
4AA3-3222SKE. december 2011
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Príslušenstvo a služby

Prenosné puzdro HP Business
Nylon

Prenosné puzdro HP Business Nylon obsahuje zvnútra aj zvonka možnosti, ktoré ocenia mobilný cestovatelia.
Puzdro je vyrobené z odolného nylonu a poskytuje obrovské oddelenie s množstvom priestoru pre
organizačné materiály, navyše môžete skladovať vizitky, mobilné telefóny a iné príslušenstvo. Môžete do
neho vložiť notebook až do 16,1" (40,89 cm) a zahŕňa tiež neoprénové vrecko pre mini alebo tenký a
ľahký notebook až do 12,1" (30,73 cm). Praktické vonkajšie vrecká poskytujú rýchly prístup k často
používaným predmetom a je možné ho zatvoriť pomocou štandardného a suchého zipsu. Vypchávky pridané
v rukovätiach a náramenníku poskytujú komfort pri prenášaní. Najlepšie zo všetkého je, že prenosné puzdro
HP Nylon je možné pripevniť k taške alebo kufru. Unikátny priechodný remienok pomáha udržiavať puzdro
pripojené k rukoväti tašky alebo kufra, aby sa predišlo strate alebo krádeži.
Číslo produktu: BP848AA

HP 90W dokovacia stanica

Praktické stolné zariadenie s plnou podporou replikácie portov s dizajnom, ktorý šetrí miesto.

Číslo produktu: VB041AA

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

Filter ochr. súkromia HP 14,0

Netreba sa už obávať zvedavých očí. Toto jedinečné riešenie od spoločnosti HP, ktoré je vytvorené tak, aby
spĺňalo vaše potreby, zabezpečuje, že dôverné obchodné údaje, osobné informácie a finančné záznamy
môže vidieť iba osoba, ktorá sedí priamo pred obrazovkou prenosného počítača.

Číslo produktu: AU100AA

HP dokovacia stanica so
zámkom kábla

Káblový zámok dokovacej stanice HP je podstatne jednoduchší ako predchádzajúce zámky a poskytuje
zvýšenú ochranu. Káblový zámok dokovacej stanice HP poskytuje dve bezpečnostné možnosti: iba zámok
dokovacej stanice (ktorý predchádza prístupu k priečinku disku rozšírenej dokovacej stanice) alebo zámok
dokovacej stanice aj notebooku.

Číslo produktu: AU656AA

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: U4386E

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

