Prenosný počítač HP ProBook 4535s
Obchodný partner

Vyváženie pracovných a osobných počítačových požiadaviek. Vykonávajte
prácu aj osobné úlohy pomocou tohto odolného laptopu optimalizovaného
pre originálny Windows 7 Professional. Pracujte s istotou a vedomím, že
počítač používa technológiu AMD a dáta sú chránené. Vytvárajte pôsobivú
grafiku na displeji s uhlopriečkou 39,6 cm (15,6 palca). Sledujte
multimediálne súbory v kancelárii alebo domácnosti. Dokončite všetko.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.

Vybavený pre dokončenie úlohy

Inšpiratívne projekty bez obmedzení.

Displej s uhlopriečkou 39,6 cm (15,6 palca) a rozlíšením
HD1, procesor AMD a bezdrôtové funkcie2,3,4 notebook
dopĺňajú tak, aby zodpovedal potrebám vášho podniku.

Získajte špičkový výkon vykresľovania 3D, ktorý sa očakáva
od dvoch súčasne pracujúcich grafických procesorov. Systém
bez problémov prepne prevádzku na jeden procesor, aby sa
zlepšila výdrž batérie, keď najvyšší výkon nie je potrebný6.

Pevné vyhotovenie
Udržte pekný vzhľad a dobrý výkon laptopu – vďaka
leštenému hliníkovému povrchu a šasi vystuženému horčíkom s
ABS ho ochránite pred každodenným opotrebením.
Ochrana dôležitých dát. Nástroj HP 3D DriveGuard5
umožňuje chrániť pevný disk notebooku pred údermi, nárazmi
alebo pádmi.

Zabudovaná bezpečnosť
Spoľahlivé nástroje zabezpečenia, ako napríklad snímač
odtlačkov prstov HP4 a rozpoznanie tváre HP5, umožňujú
ochranu dát v laptope.

Vytvárajte pôsobivé prezentácie, dynamické dokumenty,
zložité tabuľky a ešte viac. HP ProBook 4535s je poháňaný
najnovšou architektúrou AMD a obsahuje technológiu VISON
Pro Technology od spoločnosti AMD.

Hudba tak, ako ju zamýšľal hudobník
Počúvajte hudbu a zvukové súbory tak, ako keby ste stáli pred
hudobníkom. Prezentujte multimediálne prezentácie s čistým a
ostrým zvukom a živými melódiami s SRS Premium Sound.

Hrajte viac
Prehrávajte, upravujte a vytvárajte video a audio súbory s
balíkom ArcSoft Total Media Suite, ktorý je súčasťou vášho
počítača. Dodajte šmrnc vašej firemnej prezentácie alebo si
užite víkendovú hudbu.

Prenosný počítač HP ProBook 4535s
Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.
ŠPECIFIKÁCIE
Operačný systém

Predinštalované
Originálny Windows® 7 Professional 64
Originálny Windows® 7 Home Premium 64
Originálny Windows® 7 Home Basic 32
Originálny Windows® 7 Starter
SUSE Linux Enterprise 11

Procesor

Švorjadrový procesor AMD A6-3420M (1,5 GHz/2,4 GHz, vyrovnávacia pamäť L2 4 MB) APU s grafikou Radeon HD 6520G; Švorjadrový procesor AMD A6-3400M
APU s grafikou Radeon HD 6520G (2,3 GHz/1,4 GHz, vyrovnávacia pamäť L2 4 MB); Švorjadrový procesor AMD A6-3400M APU s duálnou grafikou Radeon HD
6540G2 (2,3 GHz/1,4 GHz, vyrovnávacia pamäť L2 4 MB); Dvojjadrový procesor AMD A4-3305M (1,9 GHz/2,6 GHz, vyrovnávacia pamäť L2 2 MB) APU s grafikou
Radeon HD 6480G; Dvojjadrový procesor AMD A4-3300M APU s grafikou Radeon HD 6480G (2,5 GHz/1,9 GHz, vyrovnávacia pamäť L2 2 MB); Dvojjadrový procesor
AMD A4-3300M APU s duálnou grafikou Radeon HD 6510G2 (2,5 GHz/1,9 GHz, vyrovnávacia pamäť L2 2 MB); Dvojjadrový procesor AMD E2-3000M APU s grafikou
Radeon HD 6380G (2,4 GHz/1,8 GHz, vyrovnávacia pamäť L2 1 MB)

Čipová sada

AMD FCH A70M

Pamäť

Maximálne 8 GB 1333 MHz
Pamäťové sloty 2 SODIMM

Vnútorná pamäť

Pevný disk SATA II 320, 500 alebo 640 GB, HP 3D DriveGuard

Rozširujúca zásuvka

DVD+/-RW SuperMulti DL

Obrazovka

Uhlopriečka 39,6 cm (15,6"), LED-podsvietenie, HD anti-glare, (1366 x 768)

Grafika

Integrované: Grafika AMD Radeon HD 6520G, samostatná grafika AMD Radeon HD 6480G (1 GB vyhradenej video pamäte DDR3): Duálna grafika AMD Radeon HD
6540G2 (s AMD Quad-Core A6-3400M APU), duálna grafika AMD Radeon HD 6510G2 (s AMD Dual-Core A4-3300M APU)

Audio/Vizuálne

SRS Premium Sound; Integrované stereofónne reproduktory; Integrovaný mikrofón (duálne pole mikrofónov pri vybavení voliteľnou webkamerou); Funkčné klávesy pre
stlmenie, zvýšenie a zníženie hlasitosti; prehrávanie, pretáčanie video a audio súborov dopredu a dozadu; Výstup pre stereof. slúchadlá/zvuk. výstup; Vstup pre stereof.
mikrofón/zvuk. vstup

Podpora pre bezdrôtové technológie

WiFi Atheros 802.11b/g/n (1 x 1) a Bluetooth 3.0 + HS Combo; Bluetooth 3.0+HS podpora, požaduje sa operačný systém Windows

Možnosti komunikácie

Integrovaný Realtek 10/100/1000

Rozširujúce sloty

1 karta Express Card/34; 1 SD/MMC

Porty a konektory

1 USB 3.0; 3 USB 2.0; 1 VGA; 1 HDMI; 1 vstup pre stereomikrofón; 1 výstup pre stereoslúchadlá/zvukový výstup; 1 napájanie; 1 RJ-11 (voliteľný); 1 RJ-45

Vstupná jednotka

Vodeodolná klávesnica plnej veľkosti so samostatnou numerickou klávesnicou; Touchpad s podporou gest, tlačidlom zapnúť/vypnúť s LED indikátorom, dvojcestným
skrolovaním, dvomi výberovými tlačidlami; HD webkamera (vybrané modely)

Softvér

ArcSoft Total Media Suite; Predinštalovaný balík Microsoft Office 2010 (na aktiváciu úplnej verzie balíka Office 2010 je potrebné zakúpiť kód Product Key). Ďalší zahrnutý
softvér; podrobné informácie nájdete v špecifikáciách produktu.

Zabezpečenie

Štandardne: HP ProtectTools Security Manager vrátane: Credential Manager, Computrace Pro, Device Access Manager, Drive Encryption, Face Recognition (iba
konfigurácie s webovou kamerou), File Sanitizer, Privacy Manager; Rozšírené zabezpečenie pred spustením; HP SpareKey; Prihlásenie pomocou jediného kroku; Zásuvka
pre bezpečnostný zámok. Voliteľné: Snímač odtlačkov prstov HP; Filter ochrany súkromia HP; Program Norton Internet Security 2011 (60-dňové predplatné) alebo
bezplatné ročné predplatné programu Norton Internet Security (podľa konfigurácie)

Rozmery

37,5 x 25,62 x 2,87 cm

Hmotnosť

Už od hmotnosti 2,33 kg

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti
Zdroj

K dispozícii konfigurácie spĺňajúce normu ENERGY STAR®

Výdrž batérie

Integrovaná grafika: Až 6 hodín; Samostatná grafika: Až 5 hodín a 15 minút

Záruka

1-ročná záruka na prinesenie, vyzdvihnutie a vrátenie v niektorých krajinách (sú dostupné aktualizácie predávané samostatne), 1-ročná záruka na hlavnú batériu
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6-článková (47 Wh) Li-Ion; 90 W sieťový adaptér Smart AC (samostatný); Sieťový adaptér Smart AC 65 W (integrovaný); HP Fast Charge

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

Na používanie bezdrôtového pripojenia sa vyžaduje uzatvorenie samostatnej zmluvy o poskytovaní služieb. Informácie o pokrytí a dostupnosti vo svojej oblasti získate od miestneho dodávateľa. Pripojenie a rýchlosti sa budú líšiť v závislosti od polohy,
prostredia, stavu siete a ďalších faktorov.
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Predávané samostatne alebo ako voliteľná funkcia.
Požaduje sa Microsoft Windows.

Technológia dynamického prepínania grafických kariet AMD vyžaduje procesor AMD APU radu A alebo E a konfiguráciu s diskrétnou grafikou. Dostupná je v operačných systémoch Windows® 7 Professional, Home Premium a Home Basic. Pri technológii
dynamického prepínania grafických kariet AMD nemusia byť vo všetkých systémoch podporované úplné možnosti všetkých funkcií videa a zobrazenia diskrétnej grafiky (napr. aplikácie OpenGL sa budú podľa dostupnosti spúšťať len pomocou integrovaného
procesora GPU alebo APU).

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. AMD, AMD
Turion, Sempron a ich kombinácie sú ochrannými známkami spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc.
4AA3-5032SKE. marec 2012

Prenosný počítač HP ProBook 4535s
Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.
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 2.0 USB dokovacia
stanica

Zbavte sa nepríjemného pripájania a odpájania monitora a periférií vždy, keď si zoberiete váš pracovný
prenosný počítač HP so sebou.

Číslo produktu: AY052AA

Cest. rozbočovač HP LAN a
USB

HP LAN a cestovný USB rozbočovač je dostupný, kompaktný rozbočovač navrhnutý na cestovanie. S
rozmermi iba 2,36” x 2,36” (60 mm x 60 mm) sa jednoducho zmestí do prenosného puzdra, batoha alebo
dokonca do vášho vrecka. Pripojte ho priamo k vášmu notebooku prostredníctvom vstavaného kábla USB 2.0
pre prístup k až štyrom portom USB 2.0 a portu RJ-45 LAN. Po používaní zasuňte kábel bezpečne do
priestoru pre skladovanie na spodnej strane.

Číslo produktu: BM868AA

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

Batéria HP PR06 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.
Použitím prídavnej primárnej batérie HP okrem tej, ktorá je dodávaná s podnikovým prenosným počítačom
HP sa zbavíte zásuvky počas cestovania alebo čohokoľvek, čo potrebujete, aby ste získali extra produktivitu.

Číslo produktu: QK646AA

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: UK703E

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

