Notebook HP ProBook 6570b
Prispôsobený na podnikanie. Tento konfigurovateľný notebook má displej s uhlopriečkou 39,6 cm (15,6 palca), grafiku UMA
alebo diskrétnu grafiku a je optimalizovaný na systém Windows 7 Professional. S profesionálnym dizajnom a technológiou
Intel® ste pripravení na podnikanie.
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Navrhnutý na prácu na cestách.

Vďaka hliníkovému krytu obrazovky zdobenému množstvom perál a odolnej povrchovej
úprave volfrámovej farby tohto profesionálneho notebooku strednej triedy budete
pôsobiť profesionálnejšie.
Nehody sa stávajú. Technológia HP 3D DriveGuard2 pomáha chrániť pevný disk
notebooku pred údermi, nárazmi a pádmi, vďaka čomu zabezpečuje vašim dátam
zvýšenú ochranu.
Ak rozhodujú rozmery, môžete si vybrať. K dispozícii sú displeje s uhlopriečkou 39,6 cm
(15,6 palca) a rozlíšením HD3 alebo HD+3.

Je dobré mať možnosť výberu.

Vyberte si medzi technológiou UMA a výkonom diskrétnej grafiky1 a dosiahnite efektné
zobrazenie, ktoré zapôsobí na šéfa a kolegov. Pripojte ďalšie monitory do celkového
počtu až štyroch obrazoviek a získajte skvelú grafiku a úžasný pocit z práce na tomto
počítači vďaka technológii AMD Eyefinity4.
Zvýšte zabezpečenie a zjednodušte prístup do počítača pomocou voliteľnej čítačky
kariet Smart Card1.
Voliteľné polohovacie zariadenie1 umožňuje jednoduchú navigáciu na displeji.
Je dôležitejšia nižšia hmotnosť batérie alebo dlhšia životnosť? Vyberte si pre svoj
notebook batériu, ktorá vám bude najviac vyhovovať.
Získajte numerickú klávesnicu a tlačidlo kalkulačky na rýchle výpočty.

Spoľahnite sa na notebook dokonale
navrhnutý na podnikanie.

Obsahuje nové procesory tretej generácie Intel® Core™ s technológiou vPro™1,5, ktoré
pomáhajú znížiť náklady na údržbu IT tým, že umožňujú vzdialenú konfiguráciu,
diagnostiku, izoláciu a opravu infikovaných počítačov.
Zvýšenú pracovnú záťaž dokáže počítač zvládať pomocou dodatočného výkonu
procesora s technológiou Intel Turbo Boost 2.06.
Vďaka rôznym bezdrôtovým technológiám7 od pripojenia WLAN s certifikátom Wi-Fi
CERTIFIED™7 až po mobilné širokopásmové pripojenie HP s podporou siete 3G a 4G a
voliteľné pripojenie Bluetooth1 môžete zostať pripojení a pristupovať k internetu a
e-mailom na viacerých miestach ako kedykoľvek predtým.
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Operačný systém

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
Windows 7 Professional 64 (dostupné prostredníctvom práv na prechod na staršiu verziu z Windows 8 Pro)
Windows 7 Professional 32 (dostupné prostredníctvom práv na prechod na staršiu verziu z 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

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

Čipová sada

Mobile Intel® QM77 Express; Mobile Intel® HM76 Express

Pamäť

Maximálne 16 GB 1 600 MHz DDR3 SDRAM
Pamäťové sloty: 2 SODIMM

Vnútorná pamäť

320 GB maximálne 750 GB SATA II (7 200 ot./min.)
maximálne 500 GB SED SATA II (7200 ot./min.)
maximálne 128 GB Pevné disky SSD

Rozširujúca zásuvka

DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD-ROM

Obrazovka

Antireflexný displej s uhlopriečkou 39,6 cm (15,6-palca), podsvietením LED a rozlíšením HD (1 366 x 768); antireflexný displej s uhlopriečkou 39,6 cm (15,6-palca), podsvietením LED a rozlíšením HD+ (1 600 x
900)

Grafika

Integrovaná: Intel® HD Graphics 4000; Intel® HD Graphics 3000; Intel® HD Graphics; diskrétna: AMD Radeon HD 7570M (vyhradená pamäť GDDR5 1 GB)

Audio/Vizuálne

Technológia SRS Premium Sound; integrované stereoreproduktory; integrovaný mikrofón (sústava dvoch mikrofónov s voliteľnou webovou kamerou); výstup na stereoslúchadlá/zvukový výstup; vstup na
stereomikrofón

Podpora pre bezdrôtové
technológie

Širokopásmové mobilné pripojenie HP hs2350 HSPA+; širokopásmové mobilné pripojenie 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 technológiou Bluetooth 4.0 + EDR

Možnosti komunikácie

Integrované sieťové pripojenie Intel 82579LM Gigabit (konfigurácie vPro); integrované sieťové pripojenie Intel 82579V Gigabit (konfigurácie bez podpory vPro)

Rozširujúce sloty

1 Express Card/54; 1 Secure Digital

Porty a konektory

2 porty USB 3.0; 2 porty USB 2.0; 1 DisplayPort; 1 vstup na stereo mikrofón; 1 výstup na stereo slúchadlá/výstup line; 1 port 1394a; 1 konektor napájania; 1 port RJ-11 (voliteľný); 1 port RJ-45; 1 dokovací
konektor; 1 konektor na sekundárnu batériu; 1 kombinovaný konektor eSATA/USB 2.0; 1 port VGA; 1 sériový port

Vstupná jednotka

Plnohodnotná vodeodolná klávesnica s odtokmi
Zariadenie TouchPad s tlačidlom zapnutia/vypnutia, posúvaním dvomi smermi, gestami a 2 tlačidlami výberu; Polohovacia páčka s 2 ďalšími tlačidlami (vybrané modely)
Webová kamera 720p HD (vybrané modely)

Softvér

Microsoft® Office Starter (iba pre Windows 7): iba obmedzené funkcie programov Word a Excel®, s reklamou. Bez programov PowerPoint® a Outlook®. Zakúpte si balík Office 2010, aby ste mohli používať softvér s
úplnou funkčnosťou; nástroj Microsoft Defender (iba pre Windows 8, vrátane nástroja Microsoft Security Essentials); nástroj Microsoft Security Essentials (je súčasťou nástroja Microsoft Defender pre Windows 8);
Cyberlink Media Suite pre Windows 8; HP Connection Manager (iba pre Windows 7); podpora HP Hotkey; nástroj pre správu HP Peak Power (na stiahnutie z webovej stránky); asistent prevádzky HP (iba pre
Windows 7); nástroje HP ProtectTools pre centrálnu správu; správca zabezpečenia pre nástroje HP ProtectTools; správca obnovenia HP; podporný asistent HP; softvér HP Webcam (vybrané modely); miesto pre
bezdrôtové pripojenie HP Hotspot (iba pre Windows 8, na stiahnutie z webovej stránky); Adobe® Flash Player (iba pre Windows 7); Corel WinDVD (vybrané modely s Windows 7); kompletná korporátna edícia PDF;
Roxio MyDVD Business 2010 (vybrané modely s Windows 7); Roxio Secure Burn (vybrané modely s Windows 7); UEFI 2.3 podporovaný systémom BIOS; WinZip Basic (iba pre Windows 7); správca preberania HP
SoftPaq

Zabezpečenie

Štandardne: nástroj zabezpečenia klientov HP (iba pre Windows 8); nástroje HP ProtectTools; nástroj HP Spare Key (vyžaduje sa úvodné používateľské nastavenie); centrálna správa pre HP ProtectTools; správca
poverení pre HP ProtectTools; šifrovanie disku; rozšírené zabezpečenie pred spustením; nástroj rozpoznávania tvárí; nástroj File Sanitizer pre HP ProtectTools (iba pre Windows 7); nástroj Microsoft Defender (iba
pre Windows 8, vrátane nástroja Microsoft Security Essentials); nástroj Microsoft Security Essentials (je súčasťou nástroja Microsoft Defender pre Windows 8); zásuvka na bezpečnostný zámok; vstavaný
bezpečnostný čip TPM 1.2; voliteľne: nástroj Computrace (predáva sa samostatne a vyžaduje zakúpenie predplatného); technológia Intel Anti-Theft (vyžaduje sa predplatné technológie Absolute Computrace);
snímač odtlačkov prstov HP; čítačka kariet Smart Card (nahrádza čítačku kariet ExpressCard); filter ochrany súkromia HP

Rozmery

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

Hmotnosť

Už od hmotnosti 2,51 kg

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

K dispozícii konfigurácie spĺňajúce normu ENERGY STAR®

Environmentálne parametre

Nízky obsah halogénových prvkov

Zdroj

90 W sieťový adaptér Smart AC (samostatný); Sieťový adaptér Smart AC 65 W (integrovaný); HP Fast Charge

Typ batérie

6-článková batéria Li-Ion (55 Wh); 6-článková batéria HP Li-Ion s dlhou výdržou (55 Wh)

Životnosť batérie

6-článková batéria Li-Ion (55 Wh): až 7 hodín a 15 minút

Záruka

1-ročná obmedzená záruka na servis v servisnom stredisku (v niektorých krajinách s možnosťou vyzdvihnutia a vrátenia) (dostupné rozšírenia, predávané osobitne), 1-ročná záruka na primárnu batériu

1 Predávané samostatne alebo ako voliteľná funkcia.; 2 Vyžaduje sa systém Microsoft Windows.; 3 Na zobrazenie obrázkov HD je potrebný obsah HD.; 4 Technológia AMD Eyefinity vyžaduje konfiguráciu s diskrétnou grafikou AMD. Celkový počet podporovaných

obrazoviek sa líši podľa modelu. Notebooky HP ProBook 6470b a 6570b podporujú až štyri obrazovky.; 5 Niektoré funkcie tejto technológie, ako napríklad technológia Intel® Active Management a technológia Intel Virtualization, vyžadujú na svoje fungovanie
softvér tretích strán. Dostupnosť použitia „virtuálnych zariadení“ pre technológiu Intel vPro v budúcnosti závisí od dodávateľov softvéru tretích strán. Vyžaduje sa systém Microsoft Windows. Vybrané konfigurácie sú vybavené technológiou vPro.; 6 Technológia
Intel® Turbo Boost vyžaduje počítač s procesorom s podporou Intel Turbo Boost. Výkon technológie Intel Turbo Boost sa líši v závislosti od hardvéru, softvéru a celkovej konfigurácie systému.; 7 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. Kompatibilita siete 4G so sieťami
HSPA+ a LTE. Sieť 4G LTE je dostupná len v USA. Predpokladá sa, že sieť LTE bude dostupná v júni 2012.

Zoznámte sa so službou HP Financial Services
Zoznámte sa so službou HP Financial Services a implementujte inovatívne technológie nevyhnutné na podporu obchodnej hodnoty a odlíšenie sa od konkurencie. Podrobnejšie
informácie nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.
© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú
na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne vo vyhláseniach o zárukách, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie
uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za tu uvedené technické alebo vydavateľské chyby alebo
vynechané informácie. Bluetooth je ochrannou známkou svojho majiteľa a spoločnosť Hewlett-Packard ju používa na základe licencie.
Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 8. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 8 môžu systémy vyžadovať aktualizovaný
alebo samostatne zakúpený hardvér. Podrobnosti nájdete na adrese http://windows.microsoft.com/sk-SK/. Bluetooth je ochrannou známkou svojho majiteľa a spoločnosť
Hewlett-Packard ju používa na základe licencie. Intel, Celeron a Core sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Intel Corporation alebo
jej pobočiek v USA a v ďalších krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.Ďalšie informácie sa nachádzajú na

www.hp.eu/notebooks
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
90 W Smart sieťový/auto/letecký
Combo adaptér HP

S komb. adaptérom HP 90W AC/Auto/Air Combo Smart Adapter môžete zažiť skutočnú flexibilitu napájania v
práci, doma aj v aute. Stačí použiť „prepínač nabíjania“ a vybrať správne napätie a taktiež ho v lietadle
môžete používať aj na napájanie vášho prenosného počítača.
Číslo produktu: AJ652AA

Filter ochr. súkromia HP 15,6

Netreba sa už obávať zvedavých očí. Toto jedinečné riešenie od spoločnosti HP, ktoré je vytvorené tak, aby
spĺňalo vaše potreby, zabezpečuje, že dôverné obchodné údaje, osobné informácie a finančné záznamy
môže vidieť iba osoba, ktorá sedí priamo pred obrazovkou prenosného počítača.
Číslo produktu: AU103AA

Nastaviteľný stojan monitora HP

Premeňte svoj podnikový notebook HP na ergonomické stolné riešenie s podporou až 24-palcového
monitora. Dvojkĺbový stojan s plynulým pohybom monitora umožňuje širšie nastavenie hĺbky, výšky a
sklonu pre maximálne pohodlie. Prispôsobiteľný dizajn HP nastaviteľného stojana monitora sa dokáže
prispôsobiť prenosným počítačom, ktoré môžu byť pripojené k dokovacej stanici a notebookom, ktoré
nemajú dokovací konektor.
Číslo produktu: AW663AA

Batéria HP ST09 pre pren. počítač s
predĺž. životnosťou

Batéria HP s predĺženou životnosťou vám umožní pracovať dlhšie bez elektrickej zásuvky. Batéria s
predĺženou výdržou HP ponúka pohodlie pri nabíjaní batérie pri zapojení v dokovacej stanici, takže ju
nepotrebujete pred dokovaním vyberať. Vďaka zlepšenej výdrži batérie sú tieto batérie ideálnym riešením
pre „bojovníkov v teréne“, ktorí potrebujú lepšiu výdrž počas celodňovej práce s počítačom alebo dlhých
stretnutí.
Číslo produktu: QK639AA

HP Deluxe 4 puzdro na kolieskach

HP Deluxe 4 Wheel Roller je trvácne nylónové puzdro navrhnuté na prenášanie všetkého, čo potrebujete pri
celovečernom cestovaní. Vonkajší priestor obsahuje rozdelené sekcie pre skladovanie dôležitých fasciklov a
obchodných nevyhnutností. Hlavný priestor puzdra obsahuje vrecká s vypchávkami, do ktorých je možné
vložiť laptop až do veľkosti 17,3-palcov (43,93 cm) a príslušné káble a šnúry. Tretia, zväčšená priehradka
poskytuje množstvo priestoru pre náhradné odevy, topánky a osobné toaletné potreby. Sťahovacie rukoväte
je možné uchytiť v dvoch pohodlných výškach. Štyri otočné kolieska je možné otáčať o 360 stupňov pre
zlepšenie ovládania a umožňujú zmeniť sklon alebo presunúť tašku do kolmej polohy.
Číslo produktu: XW576AA

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: U4391E

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú
na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne vo vyhláseniach o zárukách, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie
uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za tu uvedené technické alebo vydavateľské chyby alebo
vynechané informácie. Bluetooth je ochrannou známkou svojho majiteľa a spoločnosť Hewlett-Packard ju používa na základe licencie.
Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 8. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 8 môžu systémy vyžadovať aktualizovaný
alebo samostatne zakúpený hardvér. Podrobnosti nájdete na adrese http://windows.microsoft.com/sk-SK/. Bluetooth je ochrannou známkou svojho majiteľa a spoločnosť
Hewlett-Packard ju používa na základe licencie. Intel, Celeron a Core sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Intel Corporation alebo
jej pobočiek v USA a v ďalších krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.Ďalšie informácie sa nachádzajú na
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