Prenosni računalnik HP ProBook 6570b
Ustvarjen za poslovne potrebe. Ta prenosnik, ki je optimiziran za operacijski sistem Windows 7 Professional in ga lahko
konfigurirate, ima zaslon z diagonalo 39,6 cm (15,6 palcev) ter grafiko UMA ali ločeno grafiko . Na voljo imate profesionalno
obliko in tehnologijo Intel®, zato ste pripravljeni na delo.
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HP priporoča Windows.

Izdelan za poslovno delo na poti.

Ohišje zaslona iz peskanega aluminija in prevleka v barvi volframa, ki je odporna na
obrabo, zagotavljata, da bo ta elegantni poslovni prenosnik dopolnil vaš poslovni slog.
Nesreče se dogajajo. HP 3D DriveGuard2 pomaga zaščititi trdi disk prenosnega
računalnika pred udarci, trki in padci, tako da imajo vaši podatki na voljo izboljšano
zaščito.
Kadar je velikost pomembna, imate možnost izbire. Izberite zaslone HD3 ali HD+3 z
diagonalo 39,6 cm (15,6").

Izbira je vedno dobrodošla.

Izbirajte med grafiko UMA ali ločeno grafiko1, da ustvarite privlačne predstavitve, ki bodo
očarale šefa in sodelavce. Priključite lahko največ štiri zaslone in tako s tehnologijo AMD
Eyefinity doživite neverjetno grafično in računalniško izkušnjo4.
Z dodatnim bralnikom pametnih kartic lahko izboljšate varnost in poenostavite dostop
do svojega računalnika1.
Z dodatno kazalno palico1 lahko zlahka krmarite po zaslonu.
Je pomembnejša teža ali življenjska doba akumulatorja? Opremite svoj prenosnik z
akumulatorjem, ki najbolj ustreza vašim potrebam.
S številsko tipkovnico in tipko za računalo boste svoje izračune opravili hitro.

Zanesite se na prenosnik, ki je bil resnično
izdelan za poslovne namene.

V računalniku so novi procesorji Intel® Core™ tretje generacije s tehnologijo vPro™1,5 ki
pomaga zmanjšati stroške vzdrževanja IT z omogočanjem konfiguracije, diagnostike in
izolacije na daljavo ter popravila okvarjenih računalnikov.
Ko imate veliko dela, mu je računalnik kos zaradi dodanega delovanja procesorja, kar
omogoča tehnologija Intel Turbo Boost 2.06.
Zaradi številnih brezžičnih tehnologij7, s katerimi boste ostali povezani – od možnosti
Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN7 do HP Mobile Broadband s 3G in 4G ter dodatno možnostjo
povezovanja Bluetooth1 – boste lahko do interneta in e-pošte lahko dostopali na več
mestih kot kadar koli prej.
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HP priporoča Windows.

Operacijski sistem

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
Windows 7 Professional 64 (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico iz operacijskega sistema Windows 8 Pro)
Windows 7 Professional 32 (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico iz operacijskega sistema 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 z grafično kartico Intel HD (1,9 GHz, 2 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Core™ i3-3120M z grafično kartico Intel HD 4000 (2,5 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Core™ i5-3230M z
grafično kartico Intel HD 4000 (2,6 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Core™ i5-3360M z grafično kartico Intel HD 4000 (2,8 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Core™ i5-3380M z grafično kartico
Intel HD 4000 (2,9 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri)

Nabor vezij

Mobile Intel® QM77 Express; Mobile Intel® HM76 Express

Pomnilnik

Največ 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Pomnilniške reže: 2 SODIMM

Notranji pomnilnik

320 GB največ 750 GB SATA II (7200 obr/min)
največ 500 GB SED SATA II (7200 obr/min)
največ 128 GB Pogon Solid State

Ležišče za nadgradnjo

Pogon DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD-ROM

Prikaz

39,6 cm (15,6") zaslon z osvetlitvijo LED HD proti bleščanju (1366 x 768); 39,6 cm (15,6") zaslon z osvetlitvijo LED HD+ (1600 x 900) proti bleščanju

Grafika

Vgrajena grafična kartica: Intel® HD Graphics 4000; Intel® HD Graphics 3000; Intel® HD Graphics; Ločena grafična kartica: AMD Radeon HD 7570M (1 GB namenskega pomnilnika GDDR5)

Avdio/vizualno

SRS Premium Sound; vgrajeni stereo zvočniki; vgrajen mikrofon (dvojni mikrofon z izbirno spletno kamero); stereo izhod za slušalke/zvok; stereo vhod za mikrofon

Podpora za brezžična omrežja

Mobilni širokopasovni modul HP hs2350 HSPA+; mobilni širokopasovni modul HP un2430 EV-DO/HSPA; Intel Centrino 802.11b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; Atheros 802.11b/g/n; HP-jev vdelani modul s
tehnologijo brezžične povezave Bluetooth 4.0+ EDR

Komunikacije

Vgrajen omrežni vmesnik Intel 82579LM Gigabit (konfiguracije vPro); vgrajen omrežni vmesnik Intel 82579V Gigabit (konfiguracije, ki niso vPro)

Razširitvene reže

1 kartica Express Card/54; 1 Secure Digital

Vrata in priključki

2 vrata USB 3.0; 2 vrata USB 2.0; 1 vrata DisplayPort; 1 stereo vhod za mikrofon; 1 stereo izhod za slušalke/linijski izhod; 1 vrata 1394a; 1 napajalni priključek za izmenični tok; 1 RJ-11 (izbirno); 1 RJ-45;
1 priključek za združitveno postajo; 1 priključek za dodatni akumulator; 1 kombinirana vrata eSATA/USB 2.0; 1 priključek VGA; 1 zaporedna vrata

Vhodna naprava

Vodoodporna tipkovnica v običajni velikosti z odvodnim kanalom
Sledilna ploščica z gumbom za vklop/izklop, možnostjo dvosmernega pomikanja, ukazi na dotik in dvema izbirnima gumboma; Kazalna paličica z dvema dodatnima gumboma (nekateri modeli)
Spletna kamera 720p HD (izbrani modeli)

Programska oprema

Microsoft® Office Starter (samo Windows 7): samo Word in Excel® z manj funkcijami, z oglaševanjem. PowerPoint® in Outlook® nista priložena. Če želite uporabljati programsko opremo z vsemi funkcijami, lahko
kupite zbirko Office 2010; Microsoft Defender (samo Windows 8, vključuje Microsoft Security Essentials); Microsoft Security Essentials (del programa Microsoft Defender za Windows 8); Cyberlink Media Suite za
Windows 8; HP Connection Manager (samo Windows 7); HP-jeva podpora za bližnjične tipke; HP Peak Power Manager (prenos s spleta); HP Power Assistant (samo Windows 7); HP ProtectTools za Central
Management; HP ProtectTools Security Manager; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; programska oprema HP za spletno kamero (nekateri modeli); HP Wireless Hotspot (samo Windows 8, prenos s
spleta); Adobe® Flash Player (samo Windows 7); Corel WinDVD (nekateri modeli z Windows 7); poslovna izdaja PDF Complete; Roxio MyDVD Business 2010 (nekateri modeli z Windows 7); Roxio Secure Burn
(nekateri modeli z Windows 7); BIOS ne podpira UEFI 2.3; WinZip Basic (samo Windows 7); HP SoftPaq Download Manager

Varnost

Standardno: HP Client Security Dashboard (samo Windows 8); HP ProtectTools; HP Spare Key (zahteva prvo uporabniško nastavitev); Central Management za HP ProtectTools; Credential Manager za HP
ProtectTools; Drive Encryption; izboljšana varnost Pre-Boot Security; Prepoznavanje obraza (Face Recognition); File Sanitizer za HP ProtectTools (samo Windows 7); Microsoft Defender (samo Windows 8,
vključuje Microsoft Security Essentials); Microsoft Security Essentials (del programa Microsoft Defender za Windows 8); reža za varnostno ključavnico; vgrajeno varnostno vezje TPM Embedded Security Chip 1.2;
izbirno: Computrace (naprodaj posebej; potrebna je naročnina); tehnologija Intel proti kraji (zahteva naročnino na Absolute Computrace); tipalo prstnih odtisov HP Fingerprint Sensor; bralnik pametnih kartic
(zamenja režo ExpressCard); filter za zasebnost HP Privacy Filter

Mere

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

Teža

Z začetno težo 2,51 kg

Ustreznost za električno
učinkovitost

Na voljo je konfiguracija v skladu s standardom ENERGY STAR®

Tehnični podatki o okolju

Nizka količina halogenih snovi

Napajanje

Pametni napajalnik za izmenični tok 90 W (ločen); Pametni napajalnik za izmenični tok 65 W (vgrajen); HP Fast Charge

Vrsta baterije

6-celični litij-ionski akumulator (55 Wh); 6-celični litij-ionski akumulator HP Long Life (55 Wh)

Življenjska doba baterije

6-celični litij-ionski (55 Wh); Do 7 ur in 15 minut

Garancija

1-letna omejena garancija za popravilo na servisu (v nekaterih državah tudi za prevzem in vračilo izdelka, nadgradnje so na voljo z doplačilom), 1-letna garancija za primarni akumulator

1 Za doplačilo ali kot dodatna funkcija.; 2 Zahteva operacijski sistem Microsoft Windows.; 3 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.; 4 Tehnologija AMD Eyefinity zahteva ločeno grafično konfiguracijo AMD. Skupno število podprtih zaslonov je odvisno od modela. HP

ProBook 6470b in 6570b podpirata največ štiri zaslone.; 5 Za delovanje nekaterih funkcij te tehnologije, kot sta Intel® Active Management in Intel Virtualization, je potrebna programska oprema drugih proizvajalcev. Razpoložljivost prihodnjih aplikacij »virtualnih
naprav« za tehnologijo Intel vPro je odvisna od drugih ponudnikov programske opreme. Potrebujete operacijski sistem Microsoft Windows. Nekatere konfiguracije ponujajo tehnologijo vPro.; 6 Tehnologija Intel® Turbo Boost zahteva uporabo računalnika s
procesorjem, ki podpira tehnologijo Intel Turbo Boost. Zmogljivost tehnologije Intel Turbo Boost je odvisna od strojne in programske opreme ter splošnih sistemskih nastavitev.; 7 Brezžična uporaba zahteva ločeno pogodbo za podatkovne storitve. Za informacije o
območju pokritosti in razpoložljivosti v vašem območju se obrnite na lokalnega prodajalca. Povezava in hitrosti se razlikujejo glede na lokacijo, okolje, stanje omrežja in druge dejavnike. Združljivost 4G s HSPA+ in LTE. 4G LTE je na voljo le v Združenih državah. LTE
bo po pričakovanjih na voljo junija 2012.

Uporabljajte HP-jeve finančne storitve
Uporabljajte HP-jeve finančne storitve in uvedite inovativne tehnologije, ki so nujne za rast vrednosti podjetja in konkurenčnih prednosti. Več informacij na www.hp.com/go/hpfs.
© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in
storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta se ne sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni
odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo podjetje Hewlett-Packard
uporablja na podlagi licence.
V vseh izdajah operacijskega sistema Windows 8 niso na voljo vse funkcije. Za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 8 sistemi morda potrebujejo
posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto http://windows.microsoft.com/sl-SI/. Bluetooth je blagovna znamka svojega
lastnika, ki jo podjetje Hewlett-Packard uporablja na podlagi licence. Intel, Celeron in Core so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Intel Corporation ali
njenih podružnic v ZDA in drugih državah. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.Več informacij na www.hp.eu/notebooks
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Kombinirani pametni vmesnik HP 90 W
AC/avto/letalo

S HP-jevim 90-vatnim kombiniranim pametnim vmesnikom za izmenični tok/avto/letalo lahko doživite
prilagodljivost polnjenja na delovnem mestu, doma in v avtomobilu. Prenosni računalnik lahko polnite tudi
na letalu. S stikalom za polnjenje morate le izbrati ustrezno stopnjo napetosti.
Številka izdelka: AJ652AA

Filter za zasebnost HP 15,6

Naj vas radovedneži več ne skrbijo. Ta edinstvena HP-jeva rešitev, ki je narejena po vaši meri, zagotavlja, da
zaupne poslovne podatke, osebne podatke in finančne zapiske vidijo samo osebe, ki sedijo pred
prenosnikom.
Številka izdelka: AU103AA

Nastavljivo stojalo za zaslon HP

Spremenite vaš poslovni prenosni računalnik HP v ergonomično in namizno rešitev, ki podpira zaslone do
velikosti 24 palcev. Stojalo za zaslon z dvojnim tečajem omogoča elegantno premikanje, boljše nastavljanje
globine, višine in nagiba za maksimalno udobje. Prilagodljiva oblika HP-jevega nastavljivega stojala za
zaslon je primerna za prenosnike, ki ji je mogoče priključiti na združitveno postajo, in prenosnike, ki nimajo
priključka za združitveno postajo.
Številka izdelka: AW663AA

Akumulator za prenosnike HP ST09
Extended Life

Akumulator HP Extended Life omogoča še več ur dela brez vtičnice. Akumulator HP Extended Life omogoča
polnjenje akumulatorja v priklopni postaji in ga tako pred priključitvijo na priklopno postajo ni potrebno
odstraniti. Z izboljšano življenjsko dobo so ti akumulatorji idealna rešitev za »sestankovalce«, ki potrebujejo
dodatno življenjsko dobo akumulatorja za celodnevno uporabo računalnika ali dolge sestanke.
Številka izdelka: QK639AA

Torba s 4 kolesci HP Deluxe

Torbica HP Deluxe 4 Wheel Roller je vzdržljiva torbica iz najlona, oblikovana za prenašanje vsega, kar
potrebujete za nočno pot. Zunanji predel je deljen, tako da lahko vanj shranite pomembne datoteke in
ključne poslovne pripomočke. Glavni prostor torbice ima podložene žepe, kamor lahko spravite prenosni
računalnik velikosti do 43,93 cm (17,3 palca) ter dodatne kable in žice. Tretji, velik predel ponuja veliko
prostora za obleke, čevlje in higienske potrebščine. Zložljiv ročaj lahko zaklenete v dveh udobnih višinah. Štiri
kolesa se obračajo, zavrtijo se lahko za 360 stopinj, kar izboljšuje premikanje in omogoča prevoz torbice v
nagnjenem ali pokončnem položaju.
Številka izdelka: XW576AA

3-leta naslednji delovni dan na domu

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil
pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo
Številka izdelka: U4391E

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in
storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta se ne sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni
odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo podjetje Hewlett-Packard
uporablja na podlagi licence.
V vseh izdajah operacijskega sistema Windows 8 niso na voljo vse funkcije. Za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 8 sistemi morda potrebujejo
posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto http://windows.microsoft.com/sl-SI/. Bluetooth je blagovna znamka svojega
lastnika, ki jo podjetje Hewlett-Packard uporablja na podlagi licence. Intel, Celeron in Core so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Intel Corporation ali
njenih podružnic v ZDA in drugih državah. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.Več informacij na www.hp.com/eur/hpoptions
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