Prenosný počítač HP EliteBook 8460p
Podnikateľská elita

Podnikové majstrovské dielo. Vytvárajte projekty, inšpirujte tímy a zapôsobte
na klientov jasným displejom s uhlopriečkou 35,6 cm (14 palcov) s
rozlíšením HD1 a možnosťami výkonnej grafiky. Vynikajúca výdrž batérie a
robustný dizajn z neho robia nevyhnutný nástroj pre mobilných
profesionálov.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.

Vybavený pre dokončenie úlohy
bezdrôtové2

Získajte silný procesor,
funkcie, ako aj displej s
uhlopriečkou 35,6 cm (14-palcov) a rozlíšením HD1.

Profesionálny výkon
Vytvárajte dokumenty, tabuľky a prezentácie bez dlhého
čakania na načítanie, mrznutia a zdržiavania. Táto
zmodernizovaná pracovná sila vám pomôže rýchlo a
efektívne dokončiť projekty.

Úžasná výdrž batérie3
Vďaka najdlhšej výdrži batérie až 32,5 hodiny môžete letieť
dlhé hodiny, predniesť prezentáciu a stále budete mať
dostatok energie na prečítanie e-mailov v hoteli.

Štandardná armádna trvácnosť
Nebojte sa nárazov, pádov ani ošúchania. Účelný dizajn
notebookov HP EliteBook sa premieta do skutočne odolných
notebookov na podnikanie. Elegantný platinový povrch a
testovanie na pády, vibrácie, prach, nadmorskú výšku a
vysoké teploty podľa armádnych štandardov4 umožňujú
prežitie notebooku aj na drsných cestách a v tvrdých
pracovných podmienkach.

Grafické možnosti
Vytvárajte prezentácie, zobrazujte detailné snímky a
produkujte základné zobrazenia vďaka veľkému výberu
grafických možností5.

Jednoduché nabíjanie a dokovanie
Získajte nabíjacie vybavenie, ktoré funguje so všetkými
notebookmi. Všetky firemné notebooky HP sú výborné pre
zdieľané pracovné prostredia a dajú sa nabíjať v dokovacej
stanici HP 90W5 alebo rozšírenej dokovacej stanici HP
120W5, vďaka čomu dosiahnete v podniku viac aj s nižšími
vstupmi.
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ŠPECIFIKÁCIE
Operačný systém

Predinštalované
Originálny Windows®
Originálny Windows®
Originálny Windows®
Originálny Windows®
FreeDOS

7
7
7
7

Professional 32
Professional 64
Home Premium 64
Home Basic 32

Procesor

Intel® Core™ i7-2760QM (2,40 GHz, vyrovnávacia pamäť L3 6 MB); Intel® Core™ i7-2640M (2,80 GHz, vyrovnávacia pamäť L3 4 MB); Intel® Core™ i7-2620M (2,70
GHz, vyrovnávacia pamäť L3 4 MB); 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™ i5-2450M (2,50 GHz, vyrovnávacia pamäť L3 3 MB); Intel® Core™ i5-2410M (2,30 GHz, vyrovnávacia pamäť L3 3 MB)

Čipová sada

Mobile Intel® QM67 Express

Pamäť

Maximálne 16 GB 1333 MHz
Pamäťové sloty 2 SODIMM

Vnútorná pamäť

Pevný disk SATA II 250, 320 alebo 500 (7200 ot./min.), pevný disk SSD 128 alebo 160 GB, 3D DriveGuard

Rozširujúca zásuvka

DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD-ROM

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

Integrované: Intel® HD Graphics 3000; Samostatné: AMD RAdeon HD 6470M s 1 GB vyhradenej video pamäte DDR3

Audio/Vizuálne

Zvuk SRS Premium Sound, integrované stereoreproduktory, výstup na stereoslúchadlá/zvukový výstup, vstup na stereomikrofón, integrovaný mikrofón (duálny mikrofón s
voliteľnou webkamerou)

Podpora pre bezdrôtové technológie

Širokopásmové mobilné pripojenie HP hs2340 HSPA+; Širokopásmové mobilné pripojenie HP un2430 EV-DO/HSPA; 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

Možnosti komunikácie

Vstavané sieťové pripojenie Intel 82579LM Gigabit (10/100/1000 NIC)

Rozširujúce sloty

1 Express Card/54; 1 čítačka pamäťových kariet; 1 SD/MMC

Porty a konektory

2 USB 3.0; kombinácia 1 eSATA/USB 2.0; 1 nabíjanie USB 2.0; 1 externý VGA monitor; 1 DisplayPort; 1 1394a; 1 vstup pre stereomikrofón; 1 výstup pre
stereoslúchadlá/zvukový výstup; 1 napájanie; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 dokovací konektor; 1 konektor pre druhú batériu; Modely s podporou integrovaných grafických kariet Intel
HD 3000 Microsoft DirectX 10.1 (model Shader 4.1) a OpenGL 3.0 a podporou až dvoch nezávislých displejov

Vstupná jednotka

Vodeodolná klávesnica s odvodnením; Touchpad s tlačidlom zapnúť/vypnúť, dvojcestné skrolovanie, gestá, dve výberové tlačidlá; Pointstick s dvomi prídavnými výberovými
tlačidlami; 720p HD webkamera (vybrané modely)

Softvér

Roxio My DVD 2010 SE; Predinštalovaný balík Microsoft Office 2010 (pre aktivovanie plnej verzie balíka Office 2010 je potrebné zakúpiť kľúč Product Key); Norton
Internet Security 2011 (s predplatným na 60 dní). Zahrnutý dodatočný softvér; pre podrobné informácie pozri QuickSpecs.

Zabezpečenie

Štandardne: HP ProtectTools, možnosti centrálnej správy, vstavaný bezpečnostný čip TPM 1.2, rozšírená bezpečnosť Pre-Boot, HP Spare Key (vyžaduje počiatočné
užívateľské nastavenia), HP Disk Sanitizer, Drive Encryption pre HP ProtectTools, Credential Manager pre HP ProtectTools, File Sanitizer pre HP ProtectTools, čítačka
pamäťových kariet, otvor pre bezpečnostný zámok Voliteľné: Computrace Pro pre HP ProtectTools, snímač odtlačkov prstov HP

Rozmery

33,8 x 23,13 x 3,18 cm

Hmotnosť

Už od hmotnosti 2,07 kg

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti
Zdroj

K dispozícii konfigurácie spĺňajúce normu ENERGY STAR®

Výdrž batérie

9-článková: Až 13 hodín a 45 minút; 6-článková: Až 8 hodín a 15 minút

Záruka

Služby HP Services poskytujú obmedzenú 3-ročnú záruku
1-ročná obmedzená záruka na primárnu batériu, 3-ročná obmedzená záruka na batériu s dlhou výdržou HP (k dispozícii len v rámci 3-ročnej záruky na platformu).
Dostupný je servis na mieste a tiež rozšírenie záruky.
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9-článková (100 Wh) Li-ion batéria, 6-článková (62 Wh) Li-ion batéria, 6-článková Li-ion batéria HP s dlhou životnosťou (55 Wh); 90 W sieťový adaptér Smart AC
(samostatný); 65 W sieťový adaptér HP Smart AC (integrovaný); HP Fast Charge

Na zobrazenie obrázkov HD je potrebný obsah HD.
Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a internetové služby. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.

Na 32-hodinovú výdrž je potrebná 9-článková primárna batéria a samostatne zakúpená batéria HP BB09 Ultra Extended Life Notebook Battery, okrem toho musí zákazník prevziať najnovší ovládač grafiky Intel a systém HP BIOS. Konfigurácia notebooku musí
obsahovať grafiku Intel, voliteľne disk Intel 160 GB SSD, displej HP LED s rozlíšením HD a vyžaduje sa operačný systém Windows 7. Výdrž batérie sa líši v závislosti od modelu produktu, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, bezdrôtových funkcií a
nastavenia správy napájania. Maximálna kapacita batérie sa časom a používaním znižuje.
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Účelom testovania nebolo preukázať splnenie požiadaviek zmlúv amerického ministerstva obrany alebo na vojenské používanie. Výsledky testovania nie sú zárukou budúceho výkonu za týchto testovacích podmienok.
Predávané samostatne alebo ako voliteľná funkcia.

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://windows.microsoft.com/sk-SK/windows7/products/home.
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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Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.
Príslušenstvo a služby

Taška na vkladanie zhora
radu HP Professional

Navrhnuté pre ultra-mobilných profesionálov, ktorí sú často a dlho na cestách.

Číslo produktu: AT886AA

Rozšírená 120W kolíska HP

Riešenie pre náhradu robustného stolového počítača pre vašu mobilnú kanceláriu s rozšírenými funkciami pre
ďalšie rozširovanie.

Číslo produktu: NZ222AA

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

Malý cestovný adaptér AC
HP, 65 W

Sieťové adaptéry od spoločnosti HP napájajú váš prenosný počítač a zároveň nabíjajú internú batériu. Tieto
adaptéry vám poskytujú možnosť napájať prenosný počítač, keď ste mimo kancelárie alebo na cestách.
Tenký cestovný adaptér HP 65W je perfektný pre medzinárodných cestovateľov alebo „brázdičov ciest“, ktorí
sú stále v pohybe. Adaptér je o 40% tenší ako štandardný 65W adaptér a zahŕňa štandardný USB port pre
nabíjanie iného príslušenstva počas práce. Štyri medzinárodné zástrčky adaptéra vás udržiavajú v istote, že
váš tenký cestovný adaptér pracuje kdekoľvek ste. Štýlové ochranné puzdro udržiava všetko pokope.

Číslo produktu: AU155AA

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: U4415E

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

