HP EliteBook 8760w -mobiilityöasema
Tehoa suorittamiseen

Ammattilaisen unelma. Luo tehokasta animaatiota, usean ulottuvuuden
piirustuksia ja monimutkaisia suunnitelmia tällä tehokkaalla HP EliteBook
8760w -mobiilityöasemalla, joka on optimoitu aitoa Windows 7 Professional
-käyttöjärjestelmää varten. Näissä mobiilityöasemissa on laajennettu
muistikapasiteetti ja huippusuorituskykyiset näyttöominaisuudet.

HP suosittelee Windows® 7 -käyttöjärjestelmää.

Tehty saattamaan työ valmiiksi

Paranna tuottavuutta ja suorituskykyä
HD+1,

FHD1

Lävistäjältään 43,9 cm:n (17,3 tuuman)
tai
DreamColor2 -näyttö, suoritinomainaisuudet ja langattomat
toiminnot3 täyttävät kaikki liiketoimintaan liittyvät tarpeet.

Uusi suunnittelu huokuu tehoa
Älä huolehdi kolhuista, putoamisista tai naarmuista. HP
EliteBook -kannettavien tarkoituksenmukainen suunnittelu
takaa, että ne kestävät rankassakin työkäytössä.
Punametallinen pinta ja sotilaskäytön vaativat standardit4,
jotka koskevat putoamista, tärinää, pölyä, kosteutta, korkeita
paikkoja ja korkeita lämpötiloja, varmistavat, että kannettavasi
selviää rankoista reissuista ja vaativista työolosuhteista.

Työasematasoinen näytönohjain
Voit maksimoida näyttösuorituskyvyn valitsemalla ATI:n tai
NVIDIAn ISV-hyväksytyn työaseman näytönohjaimen. Katso
video siitä, miten eräs arkkitehti käytti
HP-mobiilityöasemaansa.
AMD Eyefinity -tekniikka5 tukee enintään viittä yhtäaikaista
näyttöä. Se tarjoaa innovatiiviset grafiikkaominaisuudet,
joiden ansiosta käyttäjät voivat ryhmitellä useita näyttöjä
yhteen ja muodostaa joko yhden suuren näyttöpinnan tai
käyttää näyttöjä itsenäisesti ja näyttää eri asioita usealla
näytöllä samanaikaisesti.
HP Performance Advisor -työkalu on yksinkertainen ja tehokas
ohjattu ohjelma, joka ohjaa alkuasetuksista ja mukautuksesta
aina järjestelmän optimointiin ottaen huomioon jokaisen
asentamasi uuden sovelluksen ja ohjaimen.

Tasainen, täsmällinen väri
HP DreamColor2 -tekniikan ansiosta on helppoa työskennellä
useissa eri väritiloissa ja varmistaa tasainen värivaikutelma
ideasta suunnitteluun ja edelleen tuotantoon.

Voit suorittaa tehtäviä, prosesseja ja sovelluksia
samanaikaisesti mobiilityöasemalla, joka yhdistää ja optimoi
monen ytimen suorittimet, enintään neljä
SODIMMS6-näyttömuistia ja ammattikäyttöön tarkoitetun
näytönohjaimen.
SRS Premium Sound tarjoaa kuuntelukokemuksen käyttäjille,
jotka kuuntelevat eri medioita yhdistäviä sisältöjä, näyttävät
multimediaesityksiä sekä digitaalisen sisällön tuottajille, jotka
kuuntelevat tavallista ääntä tai surround-ääntä niin kuin se on
tarkoitettu kuunneltavaksi.

HP EliteBook 8760w -mobiilityöasema
HP suosittelee Windows® 7 -käyttöjärjestelmää.
TEKNISET TIEDOT
Käyttöjärjestelmä

Aito Windows® 7 Professional 32
Aito Windows® 7 Professional 64
Aito Windows® 7 Home Premium 64
FreeDOS

Prosessori

Intel® Core™ i7-2960XM -suoritin (2,70 GHz, 8 Mt:n L3-välimuisti); Intel® Core™ i7-2920XM -suoritin (2,50 GHz, 8 Mt:n L3-välimuisti); Intel® Core™ i7-2860QM -suoritin
(2,50 GHz, 8 Mt:n L3-välimuisti); Intel® Core™ i7-2820QM -suoritin (2,30 GHz, 8 Mt:n L3-välimuisti); Intel® Core™ i7-2760QM -suoritin (2,40 GHz, 6 Mt:n L3-välimuisti);
Intel® Core™ i7-2670QM -suoritin (2,20 GHz, 6 Mt:n L3-välimuisti); Intel® Core™ i7-2630QM -suoritin (2,00 GHz, 6 Mt:n L3-välimuisti); Intel® Core™ i7-2640M -suoritin
(2,80 GHz, 4 Mt:n L3-välimuisti); Intel® Core™ i7-2620M -suoritin (2,70 GHz, 4 Mt:n L3-välimuisti); Intel® Core™ i5-2540M -suoritin (2,60 GHz, 3 Mt:n L3-välimuisti);
Intel® Core™ i5-2520M -suoritin (2,50 GHz, 3 Mt:n L3-välimuisti)

Piirisarja

Mobile Intel® QM67 Express

Muisti

Enintään 32 Gt 1 333 MHz
Muistipaikat 2 tai 4 SODIMMS-näyttömuistia

Sisäinen tallennustila

SATA II -kiintolevyasema, 320, 500 tai 750 Gt (7 200 kierr./min), 128 tai 256 Gt:n yksitilainen SSD-asema, HP 3D DriveGuard

Asemapaikka

Blu-ray R/RE DVD+/-RW SuperMulti DL; Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD-ROM; Päivitysasemaan voidaan sijoittaa optinen asema,
500 Gt:n (7 200 kierr./min) kiintolevyasema tai painon kevennin.

Näyttö

Lävistäjältään 43,9 cm:n (17,3") LED-taustavalaistu ja heijastamaton HD+ WVA -teräväpiirtonäyttö (1 600 x 900); Lävistäjältään 43,9 cm:n (17,3") LED-taustavalaistu ja
heijastamaton täysteräväpiirtoinen FHD WVA -näyttö (1 920 x 1 080); Lävistäjältään 43,9 cm:n (17,3") LED-taustavalaistu ja heijastamaton täysteräväpiirtoinen FHD
UWVA DreamColor -näyttö (1 920 x 1 080)

Näyttöominaisuudet

AMD FirePro M5950, jossa 1 Gt erillistä GDDR5-näyttömuistia; NVIDIA Quadro 3000M, jossa 2 Gt erillistä GDDR5-näyttömuistia; NVIDIA Quadro 4000M, jossa 2 Gt
erillistä GDDR5-näyttömuistia; NVIDIA Quadro 5010M, jossa 4 Gt erillistä GDDR5-näyttömuistia; AMD Eyefinity -tekniikka tukee enintään viittä erillistä näyttöä, kun
käytössä on HP:n laajennettu telakointiasema

Ääni/kuva

SRS Premium Sound; Sisäiset stereokaiuttimet; Kahden mikrofonin järjestelmä; Äänenvaimennuspainike; painikkeet äänenvoimakkuuden säätämiseen;
Stereokuuloke-/linjalähtö; Stereomikrofoni-/linjatulo

Langattoman lähiverkon tuki

HP hs2340 HSPA+ -mobiililaajakaista; HP un2430 EV-DO/HSPA -mobiililaajakaista; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Atheros 802.11a/b/g/n; Langatonta Bluetooth 2.1 +
EDR -tekniikkaa käyttävä HP:n sisäinen moduuli

Tietoliikenne

Integroitu Intel 82579LM Gigabit -verkkoyhteys (10/100/1000-verkkokortti)

Laajennuspaikat

1 Express Card/54; 1 älykortin lukulaite; 1 Secure Digital- /MultiMedia-kortti

Portit ja liittimet

2 USB 3.0 -porttia; 1 USB 2.0; 1 USB 2.0 -latausportti; 1 eSATA/USB-yhdistelmä; 1 ulkoinen VGA-näyttö; 1 DisplayPort; 1 1394a; 1 stereomikrofonitulo; 1
stereokuuloke-/linjalähtö; 1 verkkovirtaliitäntä; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 liitäntä telakointiasemaan; 1 liitäntä lisäakulle

Syöttölaite

Roiskekestävä täysikokoinen näppäimistö, jossa erillinen numeronäppäimistö ja nesteenpoistokanava; Kosketuslevy, jossa on/off-painike, kaksisuuntainen vieritys, eleet,
kolme valintapainiketta; Tappihiiri, jossa kolme ylimääräistä painiketta; HD-verkkokamera (tietyt mallit)

Ohjelmisto

Roxio My DVD 2010 SE; Esiasennettu Microsoft Office 2010 (täyden Office 2010 -ohjelmiston aktivointi vaatii tuoteavaimen hankinnan); Norton Internet Security 2011 (60
päivän tilaus). Mukana lisäohjelmia; katso lisätietoja QuickSpecs-kohdasta.

Suojaus

HP ProtectTools Security Manager; Keskitetty hallinta -yhteensopiva; HP:n sormenjälkitunnistin; Integroitu älykortinlukija; Parannettu käynnistystä edeltävä suojaus (monta
käyttäjää/ monta tekijää); HP SpareKey; Kertakirjautuminen; Sisäinen TPM 1.2 -turvasiru; HP Disk Sanitizer; Turvalukon paikka; Turvaruuvi pohjassa olevaan luukkuun; Tuki
Intelin varkaudenestojärjestelmälle

Mitat

41,65 x 27,27 x 3,74 cm

Paino

Peruspaino 3,47 kg; Peruspainossa huomioitu SSD ja painon kevennin

Energiansäästövaatimusten mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyttyjä kokoonpanoja saatavilla

Virta

8-kennoinen litiumioniakku (83 Wh); HP:n pitkäkestoinen 8-kennoinen litiumioniakku (75 Wh); 230 W:n ohut verkkolaite; 200 W:n Smart-verkkolaite

Takuu

Kolmen vuoden carry-in takuu (joissakin maissa nouto- ja palautuspalvelu, päivityksiä saatavana erikseen), yhden vuoden takuu perusakulle, kolmen vuoden rajoitettu takuu
HP:n pitkäkestoiselle akulle (saatavana vain kolmen vuoden alustatakuussa).
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HD-kuvien katselemiseen vaaditaan HD-sisältöä.
HP Elitebook 8760w, jossa on DreamColor-näyttö, ei ole määritettävissä WWAN:lla.
Langattomat tukiasemat ja tarvittavat internetpalvelut myydään erikseen. Julkisten liityntäpisteiden saatavuus on rajoitettu.
Testeillä ei pyritty osoittamaan, että laitteet täyttävät puolustusvoimien sopimusvaatimukset tai ovat sopivia sotilaskäyttöön. Testitulokset eivät takaa, että laitteet toimivat jatkossa näissä olosuhteissa.
Erillinen AMD-näytönohjain vaaditaan.
Neljän ytimen suorittimet vaaditaan.

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.eu/notebooks
© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa
rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, jotta kaikkia Windows 7 -käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Kaikki toiminnot eivät ole saatavilla kaikissa Windows
7 -versioissa. Lisätietoja on osoitteessa http://windows.microsoft.com/fi-FI/windows7/products/home
Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Microsoft ja Windows ovat Microsoft-yritysryhmän tavaramerkkejä. Intel, Celeron ja Core ovat Intel Corporationin tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
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HP EliteBook 8760w -mobiilityöasema
HP suosittelee Windows® 7 -käyttöjärjestelmää.
Lisävarusteet ja palvelut

HP Deluxe -rullakotelo, 4
pyörää

HP:n vedettävä nelipyöräinen Deluxe-laukku on valmistettu kestävästä nailonista. Siihen mahtuu mainiosti
kaikki, mitä yön yli kestävällä matkalla tarvitaan. Sivutaskun lokeroissa on kätevä säilyttää tärkeitä papereita
ja välttämättömiä työvälineitä. Laukun sisällä on pehmustetut taskut enintään 17,3 tuuman (43,93 cm:n)
kannettavalle ja lisäjohdoille. Tilava kolmas osasto on tarpeeksi suuri, jotta siihen mahtuu vaihtovaatteet,
kengät ja hygieniatarvikkeet. Ulos vedettävä vetokahva voidaan lukita kahteen eri korkeuteen. Pyörät
kääntyvät 360 astetta liikkumisen helpottamiseksi. Laukkua voidaan vetää nojallaan kahden pyörän varassa
tai pystysuorassa.

Tuotenumero: XW576AA

HP:n 230 W:n edistynyt
telakointiasema

Vankka pöytäkoneen korvaava ratkaisu mobiilitoimistoon ja laajat mahdollisuudet laajennuksille.

Tuotenumero: NZ223AA

HP:n näytön ja kannettavan
teline

Täydellinen tukikohta työkseen matkustavalle. Muunna HP:n yrityskannettava työpöytäratkaisuksi, joka tukee
jopa kahta näyttöä, kannettavan tietokoneen näyttöä ja ulkoista näyttöä. Käyttötarpeisiin mukautettava HP:n
näyttöteline sopii monenkokoisille kannettaville, sillä siinä on säädettävä hylly. Teline sopii sekä
telakointiasemaan liitettäville että muun tyyppisille kannettaville tietokoneille. Pohjan rullien ansiosta voit
kääntää telinettä, joten työsi jakaminen muiden kanssa helpottuu. Kaksinivelisen ja sulavasti liikkuvan
näyttötelineen ansiosta saat paremmat syvyyden, korkeuden ja kallistuskulman säätömahdollisuudet.

Tuotenumero: AW662AA

HP :n telakointiaseman
kaapelilukko

HP-telakointiaseman kaapelilukko on huomattavasti aiempia lukkoja helppokäyttöisempi ja tarjoaa paremman
suojauksen. HP-telakointiaseman kaapelilukko tarjoaa kaksi lukitusvaihtoehtoa: voit lukita pelkän
telakointiaseman (estää myös laajennetun telakointiaseman asemapaikan käytön) tai lukita sekä
telakointiaseman että kannettavan.

Tuotenumero: AU656AA

HP ST09 Extended Life -akku
kannettavalle

Pitkäkestoisen HP Extended Life -akun avulla voi työskennellä pitempään, jos pistorasiaa ei ole käytettävissä.
HP Extended Life -akun voi ladata telakointiasemassa, joten sitä ei tarvitse irrottaa ennen telakoitumista.
Pitemmän kestoajan ansiosta nämä akut ovat ihanteellinen ratkaisu paljon liikkuville henkilöille, jotka
tarvitsevat akuista lisätehoa koko päiväksi tai pitkien kokouksien ajaksi.

Tuotenumero: QK639AA

3 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Kolmen vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi
paikan päällä seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: U4414E

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.eu/hpoptions
Varmista tietokoneen mahdollisimman tehokas toiminta käyttämällä HP Support Assistant -sovellusta, joka on saatavissa
osoitteesta www.hp.eu/supportassistant

