Notebook HP ProBook 6570b
Navržen pro vysoký výkon. Tento konfigurovatelný notebook optimalizovaný pro systém Windows 7 Professional nabízí 39,6 cm
(15,6") displej a grafickou jednotku UMA nebo samostatnou grafickou kartu . Od profesionálního designu po technologie Intel®,
vše je připraveno k práci.
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Společnost HP doporučuje systém Windows.

Navržen pro práci v pohybu.

Od pískem vyleštěného hliníkového krytu displeje po odolné provedení v barvě
wolframu, tento pracovní notebook završí váš profesionální vzhled.
Nehody se stávají. Technologie HP 3D DriveGuard2 pomáhá chránit pevný disk
notebooku před nárazy, otřesy či pády, takže jsou vaše data lépe chráněna.
Když na velikosti záleží, máte na výběr. Vyberte si displej HD3 nebo HD+3 s úhlopříčkou
39,6 cm (15.6").

Je dobré mít na výběr.

Vytvořte působivé vizuální obrazy pomocí grafické jednotky UMA nebo výkonné
samostatné grafické karty1 a ohromte nadřízené i spolupracovníky. Připojte až 3
přídavné obrazovky a vychutnejte si pohlcující grafický zážitek při práci s počítačem díky
technologii AMD Eyefinity4.
Zvyšte bezpečnost a usnadněte si přístup k počítači pomocí volitelné funkce Smart Card
Reader1.
Využijte snadnější navigace po obrazovce pomocí volitelného ukazovátka1.
Je nejdůležitější nízká váha nebo dlouhá životnost baterie? Sestavte si notebook s
volbou baterie, která vám nejlépe vyhovuje.
Provádějte výpočty rychleji pomocí numerické klávesnice a tlačítka kalkulačky.

Spolehněte se na notebook navržený přesně
pro práci.

Obsahuje procesory Intel® Core™ nové 3. generace s podporou technologie vPro™1,5
která umožňuje vzdálenou konfiguraci, diagnózu, izolaci a opravu infikovaných počítačů,
a tím pomáhá snižovat náklady na údržbu.
Když vaše pracovní zatížení prudce stoupne, počítač udrží tempo zvýšením výkonu
procesoru díky technologii Intel Turbo Boost 2.06.
Připojte se nyní k Internetu a e-mailům z více míst než kdy dříve díky množství
technologií bezdrátového připojení7 – od Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN7 po modul
širokopásmového mobilního připojení HP podporující sítě 3G a 4G a volitelné připojení
Bluetooth1.
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Společnost HP doporučuje systém Windows.

Operační systém

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
Systém Windows 7 Professional 64 (dostupný na základě nároku na downgrade ze systému Windows 8 Pro)
Systém Windows 7 Professional 32 (dostupný na základě nároku na downgrade ze systému Windows 8 Pro 64)
Windows® 7 Professional 64
Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Home Premium 64
Windows® 7 Home Premium 32
Windows® 7 Home Basic 32
SUSE Linux Enterprise 11

Procesor

Procesor Intel® Celeron® B840 s grafickou kartou Intel HD (1,9 GHz, 2 MB mezipaměti, 2 jádra); Procesor Intel® Core™ i3-3120M s grafickou kartou Intel HD 4000 (2,5 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra); Procesor
Intel® Core™ i5-3230M s grafickou kartou Intel HD 4000 (2,6 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra); Procesor Intel® Core™ i5-3360M s grafickou kartou Intel HD 4000 (2,8 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra); Procesor
Intel® Core™ i5-3380M s grafickou kartou Intel HD 4000 (2,9 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra)

Čipová sada

Mobile Intel® QM77 Express; Mobile Intel® HM76 Express

Paměť

Max. 16 GB 1 600 MHz DDR3 SDRAM
Paměťové sloty: 2 sloty SODIMM

Interní paměť

320 GB max. 750 GB Disk SATA II (7 200 ot./min)
max. 500 GB Disk SED SATA II (7 200 ot./min.)
max. 128 GB Jednotka Solid State

Pozice pro upgrade

DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD-ROM

Monitor

39,6cm (15,6") displej HD (1 366 x 768) s podsvícením LED a antireflexní úpravou; 39,6cm (15,6") s podsvícením LED, vysokým rozlišením HD+ (1 600 x 900) a antireflexní úpravou

Grafická karta

Integrovaná: Intel® HD Graphics 4000; Intel® HD Graphics 3000; Intel® HD Graphics; Samostatná: AMD Radeon HD 7570M (1 GB vyhrazené paměti GDDR5)

Audio/Visual

SRS Premium Sound; Integrované stereofonní reproduktory; Integrovaný mikrofon (soustava 2 mikrofonů s volitelnou webovou kamerou); Stereofonní sluchátkový/linkový výstup; Vstup stereofonního mikrofonu

Podpora bezdrátové sítě

Modul širokopásmového mobilního připojení HP hs2350 HSPA+; Modul mobilního širokopásmového připojení HP un2430 EV-DO/HSPA; Intel Centrino 802.11b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; Atheros 802.11b/g/n;
Integrovaný modul HP s bezdrátovými technologiemi Bluetooth 4.0+ EDR

Komunikace

Integrované síťové připojení pomocí karty Intel 82579LM Gigabit (konfigurace vPro); Integrované síťové připojení pomocí karty Intel 82579V Gigabit (konfigurace jiné než vPro)

Rozšiřující sloty

1 slot ExpressCard/54; 1 slot Secure Digital

Porty a konektory

2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 DisplayPort; 1 stereofonní vstup pro mikrofon; 1 stereofonní sluchátkový/linkový výstup; 1 1394a; 1 vstup napájení; 1x RJ-11 (volitelně); 1 RJ-45; 1 dokovací konektor; 1 konektor
sekundární baterie; 1 kombinovaný port eSATA/USB 2.0; 1x VGA; 1 sériový port

Vstupní zařízení

Plnohodnotná klávesnice odolná proti polití s drážkami
Zařízení TouchPad s vypínačem, dvousměrným posunem, gesty a dvěma tlačítky pro výběr; Ukazovátko se dvěma dalšími tlačítky (vybrané modely)
Webová kamera HD 720p (u vybraných modelů)

Software

Microsoft® Office Starter (pouze systém Windows 7): pouze aplikace Word a Excel® s omezenými funkcemi a s reklamou. Bez aplikací PowerPoint® a Outlook®. Všechny funkce softwaru vám budou k dispozici po
zakoupení produktu Office 2010; Microsoft Defender (pouze systém Windows 8, včetně MS Security Essentials); Microsoft Security Essentials (součástí aplikace Microsoft Defender pro systém Windows 8);
Cyberlink Media Suite pro Windows 8; HP Connection Manager (pouze systém Windows 7); HP Hotkey Support; HP Peak Power Manager (ke stažení z internetu); HP Power Assistant (pouze systém Windows 7); HP
ProtectTools pro Central Management; HP ProtectTools Security Manager; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; Software HP Webcam (pouze u vybraných modelů); HP Wireless Hotspot (pouze systém
Windows 8, ke stažení z internetu); Adobe® Flash Player (pouze systém Windows 7); Corel WinDVD (vybrané modely se systémem Windows 7); PDF Complete Corporate Edition; Roxio MyDVD Business 2010
(vybrané modely se systémem Windows 7); Roxio Secure Burn (vybrané modely se systémem Windows 7); UEFI 2.3 podporováno systémem BIOS; WinZip Basic (pouze systém Windows 7); Nástroj HP SoftPaq
Download Manager

Zabezpečení

Standardně: HP Client Security Dashboard (pouze systém Windows 8); HP ProtectTools; HP Spare Key (vyžaduje nastavení uživatele); Central Management pro HP ProtectTools; Credential Manager pro HP
ProtectTools; Drive Encryption; Rozšířené zabezpečení před spuštěním; Face Recognition; File Sanitizer pro HP ProtectTools (pouze Windows 7); Microsoft Defender (pouze systém Windows 8, včetně MS Security
Essentials); Microsoft Security Essentials (součástí aplikace Microsoft Defender pro systém Windows 8); Zásuvka pro bezpečnostní zámek; Vestavěný bezpečnostní čip TPM 1.2; Volitelné: Software Computrace
(prodávaný samostatně, vyžaduje placenou registraci); Technologie Intel Anti-Theft (vyžaduje předplatné služby Absolute Computrace); Snímač otisků prstů HP; Smart Card Reader (nahrazuje ExpressCard); HP
Privacy Filter

Rozměry

37,4 x 25,1 x 3,4 cm

Hmotnost

Hmotnost od 2.51 kg

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

K dispozici jsou konfigurace splňující normu ENERGY STAR®

Parametry prostředí

Nízký obsah halogenů

Napájení

Napájecí adaptér Smart 90 W (samostatný); Napájecí adaptér Smart 65 W (integrovaný); HP Fast Charge

Typ baterie

6článková Li-Ion (55 Wh); 6článková baterie Li-Ion HP Long Life (55 Wh)

Životnost baterie

6článková baterie Li-Ion (55 Wh): Až 7 hodin a 15 minut

Záruka

Jednoletá omezená záruka s doručením do autorizovaného servisu (v některých zemích s vyzvednutím a vrácením), (upgrady jsou k dispozici, lze je zakoupit samostatně), jednoletá záruka na primární baterii

1 Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství.; 2 Vyžaduje systém Microsoft Windows; 3 Ke sledování obrázků ve vysokém rozlišení je třeba obsah HD.; 4 Technologie AMD Eyefinity vyžaduje konfiguraci se samostatnou grafickou kartou AMD. Počet

podporovaných zobrazovacích zařízení se liší v závislosti na modelu. Notebooky HP ProBook 6470b a 6570b podporují až 4 obrazovky.; 5 Některé funkce těchto technologií, např. technologie Intel® Active management a Intel Virtualization, pro svou činnost
vyžadují doplňkový software od dalších výrobců. Dostupnost budoucích aplikací pro virtuální zařízení pro technologii Intel vPro je závislá na dalších poskytovatelích softwaru. Je vyžadován systém Microsoft Windows. Vybrané konfigurace podporují technologii
vPro.; 6 Technologie Intel® Turbo Boost vyžaduje počítač s procesorem podporujícím funkci Intel Turbo Boost. Výkon funkce Intel Turbo Boost se liší v závislosti na hardwaru, softwaru a celkové konfiguraci systému.; 7 K použití bezdrátového připojení je potřebná
samostatná smlouva o poskytování služeb. O pokrytí a dostupnosti ve vaší oblasti se informujte u místního poskytovatele služeb. Typ a rychlost připojení závisí na umístění, prostředí, stavu sítě a dalších faktorech. Kompatibilita 4G s připojením HSPA+ a LTE. Síť 4G
LTE je k dispozici pouze v USA. Síť LTE by měla být k dispozici od června 2012.

Drže krok s využitím finančních služeb HP
Držte krok s využitím finančních služeb HP a zaveďte inovativní technologie, které jsou nezbytné pro zvýšení hodnoty podnikání a odlišení se od konkurence. Více informací najdete na
stránce www.hp.com/go/hpfs.
© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a
služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk, která jsou dodávána s těmito produkty a službami. Ze žádných zde uvedených
informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. Bluetooth
je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost Hewlett-Packard Company užívá na základě licence.
Některé funkce systémů Windows 8 mohou vyžadovat speciální hardware a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 8. Podrobnosti naleznete na adrese:
http://windows.microsoft.com/cs-CZ Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost Hewlett-Packard Company užívá na základě licence. Intel, Celeron
a Core jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation a jejích poboček v USA a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou
majetkem příslušných vlastníků.Více informací na www.hp.eu/notebooks
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Kombinovaný adaptér HP 90 W Smart
AC/Auto/Air

Kombinovaný adaptér napájení HP Smart (90 W, do auta i letadla) nabízí široké možnosti použití v práci,
doma nebo v automobilu. Pomocí přepínače režimu nabíjení vyberte správné napětí, které zajistí kvalitní a
spolehlivé napájení v letadle.
Produktové číslo: AJ652AA

Filtr soukromí HP 15.6 Privacy Filter

Již se nebudete muset bát zvědavých očí. Toto jedinečné řešení HP built-to-fit zajišťuje, aby důvěrná
obchodní data, osobní informace a finanční záznamy byly viditelné pouze osobě, která sedí přímo naproti
displeji notebooku.
Produktové číslo: AU103AA

Nastavitelný podstavec pro displej HP

Přeměňte svůj pracovní notebook HP v ergonomické řešení srovnatelné se stolním počítačem umožňující
připojení až 24palcového displeje. Stojan monitoru se dvěma klouby a plynulým pohybem umožňuje lepší
nastavení hloubky, výšky a náklonu pro maximální komfort. Přizpůsobitelné provedení nastavitelného
stojanu monitoru HP umožňuje vložení notebooků, které lze připojit k dokovací stanici, i notebooků
nevybavených dokovacím konektorem.
Produktové číslo: AW663AA

Baterie pro notebooky HP ST09
s prodlouženou výdrží

Baterie HP s prodlouženou životností umožňuje pracovat déle bez nutnosti použít napájecí adaptér. Baterii
HP s prodlouženou životností lze pohodlně nabíjet připojením počítače k dokovací stanici, jelikož ji před
připojením ke stanici není třeba demontovat. Díky vylepšené výdrži tato baterie představuje ideální řešení
pro pracovníky, kteří často pracují mimo své pracovní místo a kteří vyžadují dlouhou výdrž baterie pro
celodenní práci a dlouhé schůze.
Produktové číslo: QK639AA

Luxusní kufřík na 4 kolečkách HP

Luxusní kufřík na 4 kolečkách HP zhotovený z odolného nylonu je navržen tak, aby se do něj vešlo vše, co
potřebujete na vícedenní cestu. Vnější oddělení kufříku je rozděleno do několika částí, v nichž můžete
přenášet dokumenty a další potřebné věci. Hlavní oddělení kufříku disponuje vycpanými kapsami, do nichž
je možné umístit notebook s úhlopříčkou až 17,3 palce (43,93 cm) a všechny potřebné kabely či adaptér.
Třetí, největší oddělení poskytuje dostatek prostoru pro oděvy, obuv či věci osobní potřeby. Vysouvací
rukojeť je možné aretovat ve dvou různých polohách. Všemi čtyřmi kolečky lze otáčet o 360 stupňů, čímž je
zajištěna skvělá možnost manévrovat. Kufřík lze přepravovat jak v šikmé, tak ve svislé poloze.
Produktové číslo: XW576AA

3letá záruka, další pracovní den u
zákazníka

Získejte pro své zařízení 3letou záruku na opravy u zákazníka následující pracovní den kvalifikovaným
technikem společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.
Produktové číslo: U4391E

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a
služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk, která jsou dodávána s těmito produkty a službami. Ze žádných zde uvedených
informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. Bluetooth
je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost Hewlett-Packard Company užívá na základě licence.
Některé funkce systémů Windows 8 mohou vyžadovat speciální hardware a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 8. Podrobnosti naleznete na adrese:
http://windows.microsoft.com/cs-CZ Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost Hewlett-Packard Company užívá na základě licence. Intel, Celeron
a Core jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation a jejích poboček v USA a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou
majetkem příslušných vlastníků.Více informací na www.hp.com/eur/hpoptions
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