Prenosný počítač HP EliteBook 2560p
Odľahčite si pracovnú záťaž

Úžasný výkon pri miniatúrnych rozmeroch. Postarajte sa o podnikanie na
vysokých miestach a v stiesnených priestoroch pomocou výkonného
prenosného počítača—najmenší a najľahší HP EliteBook s plným
výkonom—s displejom s uhlopriečkou 31,75 cm (12,5 ") je ideálnym
riešením pre ultra-mobilných profesionálov.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.

Optimalizované pre originálny Windows® 7 Professional1
funkcionalita2

Pripr. na WWAN

Možnosti procesora, bezdrôtová
a HD displej s
uhlopriečkou 31,75 cm (12,5")3 sú optimalizované pre
originálny Windows® 7 Professional.

Jednoduché pripojenie k e-mailom a internetu2. Nevyhnutné
antény a funkcie sú zabudované. Jednoducho vložte kartu
vášho poskytovateľa do slotu WWAN.

Cestovné svetlo

Flexibilný výber batérií

Spracovávajte veľké podnikové úlohy v tých najstiesnenejších
priestoroch—podnosov na operadlách až po obedové
pulty—s najmenším a najľahším HP EliteBook.

Vyberte si zo širokej škály batérií — od ľahkých až po tie s
dlhou výdržou — pre splnenie a prekročenie individuálnych
požiadaviek na napájanie5.

Spracovanie s plným výkonom
Nenechajte sa zmiasť veľkosťou tohto počítača. Vytvárajte,
upravujte a zdieľajte projekty pomocou procesora Intel® s
plným výkonom4, internou DVD jednotkou a pevného disku
plnej veľkosti.

Úžasné sledovanie v malom balíku
Podeľte sa o pôsobivú grafiku a obrázky na stretnutiach a v
pracovných skupinách pomocou grafiky Intel® HD Graphics
3000 a displeja HD3.
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ŠPECIFIKÁCIE
Operačný systém

Originálny
Originálny
Originálny
Originálny
Originálny
FreeDOS

Procesor

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, HP 3D DriveGuard

Rozširujúca zásuvka

DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD-ROM

Obrazovka

Uhlopriečka 31,75 cm (12,5"), LED-podsvietenie, HD anti-glare, (1366 x 768)

Grafika

Grafická karta Intel HD 3000

Audio/Vizuálne

Zvuk SRS Premium; Integrované stereo reproduktory; Zabudovaná sada dvojitých mikrofónov; Tlačidlo pre stlmenie hlasitosti; funkčné klávesy pre zvýšenie a zníženie
hlasitosti; Kombinovaný konektor na slúchadlá/mikrofón

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)

Rozširujúce sloty

1 Express Card/34; 1 čítačka pamäťových kariet; 1 SD/MMC

Porty a konektory

1 USB 2.0; 1 USB 2.0 pre nabíjanie; 1 kombinácia eSATA/USB 2.0; 1 port DisplayPort; 1 externý VGA monitor; 1 kombinovaný konektor stereo slúchadlá/mikrofón; 1
napájanie; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 dokovací konektor

Vstupná jednotka

Vodeodolná klávesnica s odvodnením; Touchpad s tlačidlom zapnúť/vypnúť, dvojcestné skrolovanie, gestá, dve výberové tlačidlá a Pointstick s dvomi prídavnými
výberovými tlačidlami; 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

HP ProtectTools Security Manager: Credential Manager, Computrace Pro, Device Access Manager, Drive Encryption, Face Recognition (iba modely s web kamerou), File
Sanitizer, Privacy Manager, Embedded Security; Integrovaná čítačka kariet Smart Card; Rozšírené zabezpečenie pred spustením (Viac užívateľov/faktorov); HP SpareKey;
Jednokrokové prihlásenie; Integrovaný bezpečnostný čip TPM 1.2; HP Disk Sanitizer; Otvor na bezpečnostný zámok; Podpora Intel AT

Rozmery

30,52 x 20,9 x 2,74 cm

Hmotnosť

Už od hmotnosti 1,67 kg

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti
Zdroj

K dispozícii konfigurácie spĺňajúce normu ENERGY STAR®

Výdrž batérie

6-článková: Až 8 hodín a 30 minút; 3-článková: Až 4 hodiny

Záruka

Služby HP Services poskytujú obmedzenú 3-ročnú záruku
(3-ročná obmedzená záruka na batériu HP s dlhou výdržou – dostupná iba s 3-ročnou záručnou platformou). 1-ročná obmedzená záruka na primárnu batériu.

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

7
7
7
7
7

Professional 32
Professional 64
Home Premium 32
Home Premium 64
Home Basic 32

6-článková (62 Wh) Li-Ion; 3-článková (31 Wh) Li-Ion; 6-článková Li-ion HP s dlhou výdržou (55 Wh); Sieťový adaptér AC Smart 65 W; HP Fast Charge
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Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 7 môže tento systém vyžadovať aktualizovaný a/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.
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Je potrebný bezdrôtový prístupový bod a pripojenie k Internetu, ktoré nie sú súčasťou dodávky. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
Na zobrazenie obrázkov HD je potrebný obsah HD.

64-bitové spracovanie údajov na architektúre Intel vyžaduje počítačový systém s procesorom, čipovou súpravou, systémom BIOS, operačným systémom, ovládačmi zariadení a aplikáciami podporujúcimi architektúru Intel® 64. Procesory nebudú fungovať
(vrátane 32-bitovej prevádzky) bez systému BIOS podporujúceho architektúru Intel 64. Výkon sa bude líšiť v závislosti od konfigurácií hardvéru a softvéru. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.intel.com/info/em64t. Technológia Quad Core je
navrhnutá na zvýšenie výkonu viacvláknových softvérových produktov a multifunkčných operačných systémov reagujúcich na hardvér a na podanie plného výkonu môže vyžadovať príslušný operačný systém. Nie všetci zákazníci alebo softvérové aplikácie môžu
využiť prínos tejto technológie. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.
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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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Príslušenstvo a služby

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

Tenký kufrík HP Elite Top
Load

Tenký kufrík HP Elite Top Load je dokonalý pre veľmi mobilných profesionálov, ktorí kladú dôraz na dizajn.
Toto odolné puzdro je vyhotovené z kože a trvanlivého nylonu a poskytuje dostatočný priestor pre
skladovanie všetkých podnikových nutností pri udržaní jeho štýlového vzhľadu.

Číslo produktu: AX680AA

Dokovacia stanica HP 2560

Ultraľahké dokovacie stanice HP: Určené pre použitie s 12,5-palcovým prenosným počítačom HP EliteBook,
tieto dokovacie stanice poskytujú replikáciu portov a rozšíriteľnosť pre dosiahnutie najmenších a najľahších
podnikových notebookov HP.

Číslo produktu: LE877AA

Batéria HP SX09 pre
prenosný počítač

Primárna batéria HP je štandardná batéria, ktorá nahrádza originálnu batériu dodávanú s každým
podnikovým prenosným počítačom HP a HP Mini. Predstavuje ekonomické riešenie pre používateľov, ktorí
prenosný počítač primárne používajú pri zapojení k sieti alebo dokovaní a nabíjaní počítača cez noc alebo
pre používateľov, ktorí sa spoliehajú na notebook ako na záložné riešenie k stolnému počítaču.

Číslo produktu: QK645AA

12,5" filter ochrany súkromia
HP

Filtre ochrany súkromia HP vám pomáhajú chrániť vaše dáta na obrazovke ukrývaním obrazovky prenosného
počítača pred pohľadmi okoloidúcich a ľudí sediacich v blízkosti. Filter znižuje čitateľnosť pre každého, kto
nesedí priamo pred prenosným počítačom pri zachovaní rozlíšenia na obrazovke pre samostatného
používateľa.

Číslo produktu: QA216AA

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: U4414E

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

