HP ProBook 6570b bærbar PC
Skreddersydd for forretninger. Denne konfigurerbare bærbare PCen er optimalisert for Windows 7 Professional, og har en 39,6
cm (15,6") (diagonalt) skjerm og UMA- eller diskret grafikk . Fra den profesjonelle designen til Intel®-teknologi – du er klar for
forretninger.
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HP anbefaler Windows.

Laget for forretninger på farten.

Fra glassblåst aluminiumsdeksel på skjermen til den solide wolframfargede finishen –
denne bærbare kontor-PCen polerer din profesjonelle stil.
Uhell skjer. HP 3D DriveGuard2 bidrar til å beskytte den bærbare PCens harddisk mot
støt og fall slik at dataene er ekstra beskyttet.
Når størrelsen teller, kan du velge. Velg 39,6 cm (15,6 ") (diagonalt) HD3- eller
HD+3-skjermer.

Det er bra å ha alternativer.

Velg mellom UMA eller diskret grafikkytelse1 for å lage virkningsfulle visuelle effekter
som imponer sjefen og kollegaer. Koble til flere skjermer for å få totalt fire skjermer
som gir en omsluttende grafikk- og databehandlingsopplevelse med AMD
Eyefinity-teknologi4.
Øk sikkerheten og forenkle tilgangen til datamaskinen med smartkortleser (tillegg)1.
Enkel navigering på skjermen med pekestikken (tillegg)1.
Er lav vekt eller lang batteridriftstid viktigst? Konfigurer den bærbare med
batterialternativene som passer best for deg.
Få et numerisk tastatur og en kalkulatorknapp for å kjøre beregninger raskt.

Stol på en bærbar PC som virkelig er bygd for
bedrifter.

Har de nye tredjegenerasjons Intel® Core™-prosessorene med vPro™-teknologi1,5 som
bidrar til å redusere IT-vedlikeholdskostnader ved å muliggjøre ekstern konfigurering,
diagnostisering, isolering og reparasjon av infiserte PCer.
Når arbeidsbelastningen øker, holder PCen tritt med ekstra prosessorytelse, takket
være Intel Turbo Boost-teknologi 2.0 6.
Få tilgang til Internett og e-post på flere steder enn noen gang, takket være flere
trådløsteknologier7 som holder deg tilkoblet – fra Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN7 til HP mobilt
bredbånd med 3G og 4G og Bluetooth-tilkobling1 som tillegg.
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Operativsystem

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
Windows 7 Professional 64 (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra Windows 8 Pro)
Windows 7 Professional 32 (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra 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

Prosessor

Intel® Celeron® B840 med Intel HD Graphics (1,9 GHz, 2 MB cache, 2 kjerner); Intel® Core™ i3-3120M med Intel HD Graphics 4000 (2,5 GHz, 3 MB cache, 2 kjerner); Intel® Core™ i5-3230M med Intel HD Graphics
4000 (2,6 GHz, 3 MB cache, 2 kjerner); Intel® Core™ i5-3360M med Intel HD Graphics 4000 (2,8 GHz, 3 MB cache, 2 kjerner); Intel® Core™ i5-3380M med Intel HD Graphics 4000 (2,9 GHz, 3 MB cache, 2 kjerner)

Brikkesett

Mobile Intel® QM77 Express; Mobile Intel® HM76 Express

Minne

Inntil 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Minnespor: 2 SODIMM

Internt lager

320 GB inntil 750 GB SATA II (7200 rpm)
inntil 500 GB SED SATA II (7200 rpm)
inntil 128 GB Solid State-stasjon

Oppgraderingsrom

DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD-ROM

Skjerm

39,6 cm (15,6") diagonalt LED-bakbelyst HD antirefleks (1366 x 768); 35,6 cm (15,6") diagonalt LED-bakbelyst HD+ antirefleks (1600 x 900)

Grafikk

Integrert: Intel® HD Graphics 4000; Intel® HD Graphics 3000; Intel® HD Graphics; Diskret: AMD Radeon HD 7570M (1 GB GDDR5 dedikert)

Lyd/bilde

SRS Premium Sound; Integrerte stereohøyttalere; Integrert mikrofon (dobbeltmikrofonarray med webkamera (tillegg)); Stereohodetelefoner/linjeutgang; Stereomikrofoninngang

Trådløsstøtte

HP hs2350 HSPA+ mobilt bredbånd; HP un2430 EV-DO/HSPA mobilt bredbånd; Intel Centrino 802.11b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; Atheros 802.11b/g/n; HP integrert modul med Bluetooth 4.0+ EDR

Kommunikasjon

Integrert Intel 82579LM Gigabit-nettverkstilkobling (vPro-konfigurasjoner); Integrert Intel 82579V Gigabit-nettverkstilkobling (ikke-vPro konfigurasjon)

Utvidelsesspor

1 ExpressCard/54; 1 Secure Digital

Porter og kontakter

2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 DisplayPort; 1 stereomikrofoninngang; 1 stereohodetelefon-/linjeutgang; 1 1394a; 1 vekselstrøm; 1 RJ-11 (tillegg); 1 RJ-45; 1 dokkingkontakt; 1 kontakt for sekundært batteri; 1
kombinert eSATA/USB 2.0; 1 VGA; 1 seriell

Innenhet

Væskebestandig tastatur i full størrelse med avløp
Styrepute med av/på-knapp, toveis rulling, bevegelser, to valgknapper; Pekestikke med to ekstra pekestikkeknapper (enkelte modeller)
720p HD-webkamera (enkelte modeller)

Programvare

Microsoft® Office Starter (bare Windows 7): Bare Word og Excel® med redusert funksjonalitet og reklame. Ikke PowerPoint® eller Outlook®. Kjøp Office 2010 for å bruke programvaren med alle funksjoner;
Microsoft Defender (bare Windows 8, inkluderer MS Security Essentials); Microsoft Security Essentials (del av Microsoft Defender for Windows 8); Cyberlink Media Suite for Windows 8; HP Connection Manager
(bare Windows 7); Støtte for HP Hotkey; HP Peak Power Manager (Internett-nedlasting); HP Power Assistant (bare Windows 7); HP ProtectTools for Central Management; HP ProtectTools Security Manager; HP
Recovery Manager; HP Support Assistant; HP Webcam-programvare (enkelte modeller); HP Wireless Hotspot (bare Windows 8, Internett-nedlasting); Adobe® Flash Player (bare Windows 7); Corel WinDVD (enkelte
Windows 7-modeller); PDF Complete Corporate Edition; Roxio MyDVD Business 2010 (enkelte Windows 7-modeller); Roxio Secure Burn (enkelte Windows 7-modeller); UEFI 2.3 støttet av BIOS; WinZip Basic (bare
Windows 7); HP SoftPaq Download Manager

Sikkerhet

Standard: HP Client Security Dashboard (bare Windows 8); HP ProtectTools; HP Spare Key (krever førstegangs brukeroppsett); Central Management for HP ProtectTools; Credential Manager for HP ProtectTools;
Drive Encryption; Forbedret sikkerhet før oppstart; Ansiktsgjenkjennelse; File Sanitizer for HP ProtectTools (bare Windows 7); Microsoft Defender (bare Windows 8, inkluderer MS Security Essentials); Microsoft
Security Essentials (del av Microsoft Defender for Windows 8); Feste for sikkerhetslås; TPM 1.2 innebygd sikkerhetsbrikke; Tillegg: Computrace (selges separat og krever kjøp av abonnement); Intel Anti-Theft
Technology (krever abonnement på Absolute Computrace); HP fingeravtrykksleser; Smartkortleser (erstatter ExpressCard); HP personvernfilter

Mål

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

Vekt

Starter på 2,51 kg

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifiserte konfigurasjoner tilgjengelig

Miljøspesifikasjoner

Lavhalogen

Strøm

90 W smart strømadapter (diskret); 65 W smart strømadapter (integrert); HP Fast Charge

Batteritype

6-cellers (55 Wt) litiumion; HP Long Life 6-cellers (55 Wt) litiumion

Batteritid

6-cellers (55 Wt) litiumion: Opptil 7 timer og 15 minutter

Garanti

1 års begrenset garanti for innleveringsservice (hente- og returservice i noen land) (oppgraderinger tilgjengelig, selges separat), 1 års garanti på primærbatteri

1 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.; 2 Krever Microsoft Windows.; 3 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.; 4 AMD Eyefinity-teknologi krever konfigurasjon med AMD diskret grafikk. Totalt antall skjermer som støttes, varierer etter modell. HP

ProBook 6470b og 6570b støtter opptil fire skjermer.; 5 Noe funksjonalitet i denne teknologien, som Intel® Active Management Technology og Intel Virtualization Technology, krever tilleggsprogramvare fra tredjepart for å kjøre. Tilgangen på fremtidige "virtuelle
innretninger"-applikasjoner for Intel vPro-teknologi avhenger av programvare fra tredjeparter. Microsoft Windows kreves. Velg konfigurasjoner som tilbyr vPro-teknologi.; 6 Intel® Turbo Boost-teknologi krever en PC med en prosessor som har Intel Turbo
Boost-funksjon. Intel Turbo Boost-ytelsen varierer avhengig av maskinvare, programvare og generell systemkonfigurasjon.; 7 Trådløs bruk krever en separat innkjøpt tjenesteavtale. Kontakt din lokale leverandør for informasjon om tilgjengelighet og dekning i ditt
område. Tilkobling og hastigheter vil variere, avhengig av sted, miljø, nettverksforhold og andre faktorer. 4G-kompatibilitet med HSPA+ og LTE. 4G LTE er bare tilgjengelig i USA. LTE forventes å være tilgjengelig i juni 2012.

Ta kontakt med HP Financial Services
Ta kontakt med HP Financial Services for å implementere nyskapende teknologi som er viktig for å øke forretningsverdi og konkurransedyktig differensiering. Mer informasjon om
www.hp.com/go/hpfs.
© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt
i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg
ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser. Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og som brukes av Hewlett-Packard Company på
lisens.
Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle versjoner av Windows 8. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows
8 fullt ut. Se http://windows.microsoft.com/nb-NO/ for detaljer. Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og som brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Intel,
Celeron og Core er varemerker eller registrerte varemerker for Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive
rettighetsinnehavere.Lær mer på www.hp.eu/notebooks
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP 90 W smart kombinert
vs-/bil-/fly-adapter

Med HP 90 watt kombinert Smart vs/bil/fly-adapter får du virkelig fleksibel lading på jobb, hjemme og i
bilen. Bruk "ladebryteren" til å velge riktig spenningsnivå, og du kan til og med lade opp PCen mens du er i
fly.
Produktnummer: AJ652AA

HP 15,6 personvernfilter

Du trenger ikke lenger bekymre deg for nysgjerrige øyne. Denne unike HP-løsningen sikrer at konfidensielle
forretningsdata, personlig informasjon og regnskapsposter bare er synlig for personen som sitter rett foran
skjermen.
Produktnummer: AU103AA

HP justerbart stativ for skjerm

Gjør om din HP bærbare kontor-PC til en ergonomisk løsning og skrivebordslignende løsning som støtter
opptil 24-tommers skjermer. Et dobbelhengslet, lettbevegelig visningsstativ gir mulighet til større justering
av dybde, høyde og vinkel og med det oppnå maksimal komfort. Den tilpassbare utformingen av HPs
justerbare skjermstativ har plass til bærbare PCer som kan kobles til en forankringsstasjon og bærbare PCer
som ikke har forankringskontakt.
Produktnummer: AW663AA

HP ST09 Extended Life-batteri for
bærbar PC

Med HP Extended Life-batteriet kan du arbeide lenger uten tilgang til noen stikkontakt. HP Extended
Life-batteriet kan lades mens det er forankret, slik at det må ikke tas ut før forankting. Den forbedrede
batteridriftstiden gjør disse batteriene til en ideell løsning for "korridorkrigeren" som trenger ekstra
batteridriftstid til de daglige arbeidsoppgavene eller lange møter.
Produktnummer: QK639AA

HP Deluxe veske med 4 hjul

HP Deluxe 4 trilleveske er en holdbar nylonveske som er utformet for å kunne oppbevare alt du trenger på
en kort reise. Et rom på utsiden er inndelt i seksjoner for oppbevaring av viktige filer og utstyr. Veskens
hovedrom har polstrede lommer som har plass for en bærbar PC på opptil 17,3 tommer (43,93 cm), pluss
ekstra kabler og ledninger. Det tredje og store rommet har massevis av plass for klesskift, sko og
toalettartikler. Et uttrekkbart håndtak kan låses i to praktiske høyder. De fire hjulene svinger og kan roteres
360 grader for enklere manøvrering og for at vesken kan transporteres både skråstilt og opprett.
Produktnummer: XW576AA

3 år, neste virkedag på stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker,
hvis problemet ikke kan løses eksternt
Produktnummer: U4391E

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt
i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg
ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser. Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og som brukes av Hewlett-Packard Company på
lisens.
Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle versjoner av Windows 8. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows
8 fullt ut. Se http://windows.microsoft.com/nb-NO/ for detaljer. Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og som brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Intel,
Celeron og Core er varemerker eller registrerte varemerker for Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive
rettighetsinnehavere.Lær mer på www.hp.com/eur/hpoptions
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