Notebook HP EliteBook 8570p
Výkon a mobilita. Tento prvotřídní pracovní notebook optimalizovaný pro systém Windows 8 Pro nabízí robustní pracovní design,
15,6'' (39,6 cm) displej HD , různé volby grafického adaptéru, výkonný procesor a čistý zvuk.
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Společnost HP doporučuje systém Windows.

Robustní a profesionální

Notebook HP EliteBook 8570p je spojením moderního designu a precizního technického
zpracování , jehož výsledkem je krásný produkt v platinovém barevném provedení.
S počáteční hmotností 2,61 kg ustojí tento počítač díky odolnému pracovnímu designu
úskalí pracovních cest. Notebook HP EliteBook 8570p navíc splňuje náročné podmínky
testů MIL-STD 810G zaměřených na vibrace, prach, náraz, nadmořskou výšku, vysokou
a nízkou teplotu, teplotní šok, vlhkost a vodní kapky2.
Nemhouřete oči. Na obrazovce HD1 s úhlopříčkou 39,6 cm (15,6") uvidíte své
dokumenty, tabulky a grafiku bez problémů.

Funkce navíc

Vytvořte působivé vizuální obrazy pomocí grafické jednotky UMA nebo výkonné
samostatné grafické karty3 a ohromte nadřízené i spolupracovníky. Připojte až 3
přídavné obrazovky a vychutnejte si pohlcující grafický zážitek při práci s počítačem díky
technologii AMD Eyefinity4.
Vyřešte náročné úkoly díky výkonným výpočetním schopnostem nejnovějších
technologií společnosti Intel. Vyberte si dvoujádrový procesor Core i5 nebo i7, který
splní vaše nároky5.
Obsahuje procesory Intel® Core™ nové 3. generace s podporou technologie vPro™3,6
která umožňuje vzdálenou konfiguraci, diagnózu, izolaci a opravu infikovaných
počítačů, a tím pomáhá snižovat náklady na údržbu.
Technologie Intel Turbo Boost 2.0 poskytuje dodatečný výkon procesoru, díky kterému
bude počítač stíhat i velmi náročné pracovní tempo7.

Společně se všemi bonusy

Zapojte se do videokonferencí8, internetových školení9 nebo přenášejte videa s
překvapující čistotou a kvalitou zvuku, již byste od notebooku neočekávali. Technologie
SRS Premium Sound PRO navíc umožňuje sdílet jasný a silný zvuk přímo z notebooku.
Zapomeňte na přídavné reproduktory během prezentací.
Množství možností ukládání dat umožňuje profesionálům mít všechny soubory vždy na
dosah. Díky možnostem volby mezi pevnými disky a jednotkami SSD3 nebo SED3 zmizí
obavy o ukládání dat.
Různé volby baterií vám umožní vybrat si mezi nejnižší váhou a nejdelším výkonem
baterie.
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Operační systém

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

Procesor

Procesor Intel® Core™ i5-3210M 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™ i5-3320M s grafickou kartou Intel HD 4000 (2,6 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra); Procesor Intel® Core™ i5-3340M s grafickou kartou Intel HD 4000 (2,7 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);
Procesor Intel® Core™ i7-3520M s grafickou kartou Intel HD 4000 (2,9 GHz, 4 MB mezipaměti, 2 jádra); Procesor Intel® Core™ i7-3540M s grafickou kartou Intel HD 4000 (3 GHz, 4 MB mezipaměti, 2 jádra)

Čipová sada

Mobile Intel® QM77 Express

Paměť

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

Interní paměť

320 GB max. 750 GB SATA (7 200 ot./min)
128 GB max. 240 GB Jednotka Solid State
max. 256 GB Jednotka SATA SE SSD

Pozice pro upgrade

DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD-ROM

Monitor

Antireflexní displej HD s úhlopříčkou 39,6 cm (15,6") a podsvícením LED (1 366 x 768); Antireflexní displej HD+WVA s úhlopříčkou 39,6 cm (15,6") a podsvícením LED (1 600 x 900); Antireflexní displej FHD WVA
s úhlopříčkou 39,6 cm (15,6") a podsvícením LED (1 920 x 1080)

Grafická karta

Integrovaná: grafická karta Intel® HD 4000; samostatná: AMD Radeon HD 7570M (1 GB vyhrazené paměti GDDR5)

Audio/Visual

technologie SRS Premium Sound PRO; integrované stereofonní reproduktory; stereofonní sluchátkový/linkový výstup; vstup stereofonního mikrofonu; integrované pole dvou mikrofonů

Podpora bezdrátové sítě

Modul širokopásmového mobilního připojení HP hs2350 HSPA+; modul mobilního širokopásmového připojení HP un2430 EV-DO/HSPA; karta Intel Centrino 802.11a/b/g/n; karta Broadcom 802.11a/b/g/n;
integrovaný modul HP s bezdrátovou technologií Bluetooth 4.0+ EDR

Komunikace

Integrované síťové připojení Intel 82579LM Gigabit (10/100/1000 NIC)

Rozšiřující sloty

1 Express Card/54; 1 SD/MMC

Porty a konektory

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

Vstupní zařízení

Klávesnice s ochranou před tekutinami s číselnou klávesnicí
Tlačítko pro zapnutí/vypnutí zařízení TouchPad, dvousměrné posouvání , gesta, dvě výběrová tlačítka; Ukazovátko s dalšími dvěma tlačítky
720p webová kamera HD (vybrané modely)

Software

Sada Microsoft® Office Starter: aplikace Word a Excel® s omezenými funkcemi a reklamou. Bez aplikací PowerPoint® a Outlook®. Všechny funkce softwaru vám budou k dispozici po zakoupení produktu Office
2010; řešení Microsoft Security Essentials; nástroj HP Connection Manager; nástroj HP Hotkey Support; nástroj HP Power Assistant; nástroj HP ProtectTools for Central Management; nástroj HP ProtectTools
Security Manager; nástroj HP Recovery Manager; nástroj HP Support Assistant; software HP Webcam (pouze u vybraných modelů); nástroj Adobe® Flash Player; software Corel WinDVD (pouze u vybraných
modelů); PDF Complete – zkušební verze; software Roxio Creator Business 2010 (pouze u vybraných modelů); software Roxio Secure Burn (pouze u vybraných modelů); software WinZip Basic

Zabezpečení

Standardně: HP Disk Sanitizer; HP ProtectTools; HP Spare Key (vyžaduje nastavení uživatele); Central Management for HP ProtectTools; Credential Manager for HP ProtectTools; Drive Encryption for HP
ProtectTools; Rozšířené zabezpečení před spuštěním; Face Recognition for HP ProtectTools; Software File Sanitizer for HP ProtectTools; Microsoft Security Essentials; vestavěný bezpečnostní čip TPM 1.2; čtečka
karet Smart Card; Zásuvka pro bezpečnostní zámek; Volitelně: Software Computrace (prodávaný samostatně, vyžaduje placenou registraci); Technologie proti krádeži Intel (vyžaduje předplatné služby Absolute
Computrace); Snímač otisků prstů HP; Filtr soukromí HP Privacy Filter

Rozměry

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

Hmotnost

Od 2,61 kg

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

K dispozici jsou konfigurace splňující normu ENERGY STAR®

Napájení

Napájecí adaptér Smart 90 W (modely se samostatnou grafickou kartou); napájecí adaptér HP Smart 65 W (modely s integrovanou grafickou kartou); technologie HP Fast Charge (není podporována 9článkovými
primárními ani sekundárními bateriemi)

Životnost baterie

9článková baterie Li-Ion (100 Wh): Až 13 hodin a 30 minut; 6článková baterie Li-Ion (62 Wh): Až 8 hodin a 15 minut

Záruka

3letá omezená záruka (upgrady jsou k dispozici, lze je zakoupit samostatně), jednoletá záruka na primární baterii; 3letá záruka na baterii HP Long Life (k dispozici pouze s 3letou omezenou zárukou na platformu)

1 Ke sledování obrázků ve vysokém rozlišení je třeba obsah HD.

2 Testování nebylo určeno k prokázání vhodnosti pro vojenské použití. Výsledky těchto testů nejsou zárukou dosažení stejného výkonu při stejných testovacích podmínkách.
3 Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství.

4 Technologie AMD Eyefinity vyžaduje konfiguraci samostatné grafické karty AMD. Počet podporovaných zobrazovacích zařízení závisí na modelu. Model HP EliteBook 8570p podporuje až čtyři obrazovky.

5 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace musí nezbytně použitím této technologie získat. K využití 64bitové architektury Intel® je zapotřebí počítač, jehož

procesor, čipová sada, systém BIOS, operační systém, ovladače a aplikace podporují architekturu Intel® 64. Procesory nebudou fungovat bez systému BIOS s podporou architektury Intel® 64 (ani v 32bitovém režimu). Výkon se může lišit v závislosti na konfiguraci
hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusí představovat vyšší výkon.
6 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.
7 Technologie Intel® T urbo Boost vyžaduje počítač s procesorem podporujícím funkci Intel T urbo Boost. Výkon funkce Intel T urbo Boost se liší v závislosti na hardwaru, softwaru a celkové konfiguraci systému.
8 Funkce videokonference je k dispozici u konfigurací s volitelnou 720p HD webovou kamerou.
9 Je zapotřebí přístup k Internetu.

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.
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky na
produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. 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.
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)
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

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

Stojan pro displeje a notebooky HP

Skvělá domácí základna pro obchodní cestující , kteří jsou neustále na cestách. Svůj pracovní notebook HP
můžete doma přeměnit na řešení podobné stolnímu počítači s podporou dvou displejů (displej notebooku a
externí displej). Přizpůsobitelné provedení nastavitelného stojanu na displej HP vyhovuje široké škále
velikostí notebooků díky inovativní nastavitelné poličce. Tento stojan vyhovuje jak notebookům, které
mohou být připojeny k dokovací stanici, tak i notebookům, které dokovací konektor neobsahují. Kolečka
zabudovaná v základně umožňují otáčet stojanem, takže obraz na displeji můžete snadno ukázat ostatním.
Stojan monitoru se dvěma klouby a plynulým pohybem umožňuje lepší nastavení hloubky, výšky a náklonu
pro maximální pohodlí.
Produktové číslo: AW662AA

Brašna s horním otvorem HP
Professional Slim

Brašna s horním otvorem HP Professional Slim nabízí kapacitu pro složky a dokumenty, prostor pro vizitky,
zařízení PDA, mobilní telefony, pera, napájecí adaptér a další předměty potřebné na dlouhých cestách mimo
kancelář či domov. Produkt je navržen pro profesionály, kteří jsou neustále v pohybu a často a dlouho
cestují. Brašna s horním otvorem HP Professional Slim s vkládáním shora je určena pro notebooky s
úhlopříčkou 12,1'' (30,7 cm) nebo 17,3'' (43,9 cm).
Produktové číslo: AY530AA

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: U4414E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky na
produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. 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.
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/hpoptions
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