HP EliteBook 8570p bærbar computer
Styrke og mobilitet. Denne førsteklasses bærbare pc er optimeret til Windows 8 Pro og byder på et robust design med en
HD skærm på 39,6 cm (15,6") (diagonalt), mulighed for forskellige grafikkort, effektiv og klar lydkvalitet.
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HP anbefaler Windows.

Robust og professionel

HP EliteBook 8570p kombinerer et moderne design med præcisionsfremstilling og
giver et smukt produkt med en platinfarvet overflade.
Med en startvægt fra 2,61 kg (5,76 lb) kan denne bærbare computer med sit robuste
design modstå de hårde forretningsrejser. HP EliteBook 8570p gennemgår desuden
strenge MIL-STD 810G-test for vibration, støv, stød, højde, temperatur, fugtighed og
fald2.
Undgå at knibe øjnene sammen. Få en tydelig visning af arbejdsdokumenter, regneark
og grafik på en HD1-skærm på 15,6" (diagonalt).

Morakker

Vælg mellem UMA eller særskilt præstationsfokuseret grafik 3 for at oprette
virkningsfulde billeder, der imponer chefen og kollegaerne. Tilslut yderligere skærme,
og opnå i alt fire skærme for at få storslået grafik og en stærk it-oplevelse med AMD
Eyefinity-teknologi4.
Håndter store opgaver med de stærke databehandlingsegenskaber i Intels nyeste
teknologi. Vælg mellem Core i5 eller i7 dual-core-processorer til at opfylde dine
arbejdskrav5.
Her er den nye 3. generation af Intel® Core™ processorer med vPro™-teknologi3,6, der er
med til at reducere omkostninger til it-vedligeholdelse ved at give mulighed for
fjernkonfiguration, diagnosticering, isolering og reparation af inficerede pc'er.
Når arbejdsbelastningen spidser til, kan din computer holde trit med mange forskellige
processorydelser, takket være Intel Turbo Boost-teknologi 2.07.

Spækket med al ekstramaterialet

Deltag i videokonferencer8, webbaseret træningsmateriale9 eller videostreaming, og få
en lydkvalitet, som man sjældent oplever på en bærbar pc. SRS Premium Sound PRO
gør det også muligt at dele skarp og kraftfuld lyd direkte fra din bærbare pc. Glem alt
om de ekstra højttalere under dine præsentationer.
Masser af storagemuligheder gør det muligt at holde alle filer inden for rækkevidde.
Med adskillige valgmuligheder for harddiske, SSD3 og SED'er3 vil alle bekymringerne om
storage forsvinde.
Forskellige batteriløsninger giver dig mulighed for at vælge mellem den letteste vægt
og den længste batterilevetid.
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Operativsystem

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
Windows 7 Professional (fås gennem downgrade-rettigheder fra 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

Processor

Intel® Core™ i5-3210M med Intel HD-grafikkort 4000 (2,5 GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ i5-3230M med Intel HD-grafikkort 4000 (2,6 GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ i5-3320M med Intel
HD-grafikkort 4000 (2,6 GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ i5-3340M med Intel HD-grafikkort 4000 (2,7 GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ i5-3360M med Intel HD-grafikkort 4000 (2,8 GHz, 3 MB
cache, 2 kerner); Intel® Core™ i5-3380M med Intel HD-grafikkort 4000 (2,9 GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ i7-3520M med Intel HD-grafikkort 4000 (2,9 GHz, 4 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™
i7-3540M med Intel HD-grafikkort 4000 (3 GHz, 4 MB cache, 2 kerner)

Chipsæt

Mobile Intel® QM77 Express

RAM

Op til 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Hukommelsessokler: 2 SODIMM

Internt lager

320 GB op til 750 GB SATA (7200 o/m)
128 GB op til 240 GB Solid State-drev
op til 256 GB SATA SE SSD

Opgraderingsbås

Dvd+/-rw SuperMulti DL; Dvd-rom

Skærm

39,6 cm (15,6") (diagonalt) LED-belyst HD refleksfri (1366 x 768); 39,6 cm (15,6") (diagonalt) LED-belyst HD+ WVA refleksfri (1600 x 900); 39,6 cm (15,6") (diagonalt) LED-belyst FHD WVA refleksfri (1920 x 1080)

Grafik

Integreret: Intel® HD Graphics 4000; særskilt: AMD Radeon HD 7570M (1 GB GDDR5 dedikeret)

Audio/visuel

SRS Premium Sound PRO; Integrerede stereohøjttalere; Stereohovedtelefon/udgang; Stereomikrofonstiksindgang; Integreret system med to mikrofoner;

Understøttelse af trådløs

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

Kommunikation

Integreret Intel 82579LM Gigabit-netværksforbindelse (10/100/1000 NIC)

Udvidelsessokler

1 Express Card/54; 1 SD/MMC

Porte og stik

2 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 eSATA/USB 2.0-kombistik; 1 USB 2.0 ladning; 1 ekstern VGA-skærm; 1 DisplayPort; 1 1394a; 1 stereomikrofonstik; 1 stik til stereohovedtelefoner/udgående stik; 1 strømstik; 1 RJ-11
(visse modeller); 1 RJ-45; 1 dockingstik; 1 sekundært batteristik; 1 seriel

Inputenhed

Tastatur, der kan modstå spild, med numerisk tastatur og dræn
Touchpad med tænd/sluk-knap, tovejs rul, bevægelse, to valgknapper; Pegepind med to ekstra pegepindsknapper
720p HD-webcam (visse modeller)

Software

Microsoft® Office Starter: Kun Word og Excel® med reduceret funktionalitet og reklamer. Ikke PowerPoint® eller Outlook®. Køb Office 2010 for at få den komplette software; Microsoft Security Essentials; HP
Connection Manager; HP Hotkey-understøttelse; HP Power Assistant; HP ProtectTools for Central Management; HP ProtectTools Security Manager; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP
Webcam-software (udvalgte modeller); Adobe® Flash Player, Corel WinDVD (udvalgte modeller); PDF Complete Corporate Edition; Roxio MyDVD Business 2010 (udvalgte modeller); Roxio Secure Burn (udvalgte
modeller); WinZip Basic

Sikkerhed

Standard: HP Disk Sanitizer; HP ProtectTools; HP Spare Key (kræver indledende brugeropsætning); Central styring til HP ProtectTools; Credential Manager for HP ProtectTools; Drevkryptering til HP ProtectTools
Enhanced Pre-Boot Security; Ansigtsgenkendelse til HP ProtectTools; File Sanitizer til HP ProtectTools; Microsoft Security Essentials; TPM-integreret sikkerhedschip 1.2; Smart Card-læser; Holder til sikkerhedslås;
Tilbehør: Computrace (sælges separat og kræver, at der købes abonnement); Intel-tyverisikring af teknologi (kræver et Computrace-abonnement); HP Fingerprint Sensor; HP Privacy Filter

Mål

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

Vægt

Fra 2,61 kg

Overholdelse af starndarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR® -mærkede konfigurationer kan fås

Strøm

90 W Smart-lysnetadapter (modeller med særskilt grafik); 65 W Smart-lysnetadapter (modeller med integreret grafik); HP Fast Charge (understøttes ikke på 9-cellers primære eller sekundære batterier)

Batterilevetid

9-cellers (100 WHr) Li-Ion Op til 13 timer og 30 minutter; 6-cellers (62 WHr) Li-Ion Op til 8 timer og 15 minutter

Garanti

3 års begrænset garanti (med mulighed for opgradering, der skal købes separat), 1 års garanti på det primære batteri, 3 års garanti på HP-batteriet med lang levetid (kun sammen med den 3 års begrænsede
garanti)

1 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder

2 De udførte test havde ikke til formål at demonstrere egnethed til DOD-kontraktkrav eller til militær brug. Testresultater er ikke garanti for fremtid ydelse under disse testforhold.
3 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør

4 AMD Eyefinity-teknologi kræver særskilt AMD-grafikkonfiguration. Antallet af understøttede skærme afhænger af modellen. HP EliteBook 8570p understøtter op til fire skærme.

5 Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydelse. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. 64-bit-databehandling på Intel®-arkitektur kræver et computersystem med processor,

chipsæt, BIOS, operativsystem, enhedsdrivere og programmer, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Processorerne fungerer ikke (heller ikke med 32-bit) uden en BIOS, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Ydelsen afhænger af hardware- og
softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydelse,
6 Visse funktioner i denne teknologi, f.eks. Intel® Active Management Technology og Intel Virtualization Technology, kræver ekstra software fra tredjepart. Tilgængeligheden af fremtidige programmer til "virtuelt udstyr" til Intel vPro-teknologi afhænger af
tredjepartssoftwareudbydere. Kræver Microsoft Windows.
7 Intel® T urbo Boost-teknologi kræver en pc med processor med Intel T urbo Boost-funktionalitet. Intel T urbo Boost-ydelsen afhænger af hardware, software samt den generelle systemkonfiguration.
8 Videokonferencer er tilgængelige på konfigurationer med det valgfri 720p HD-webcam.
9 Kræver internetadgang.

Kom i kontakt med HP Financial Services
Kom i kontakt med HP Financial Services for at implementere nyskabende teknologier, der er afgørende for at skabe forretningsværdi og konkurrencedygtig differentiering. Find flere
oplysninger på www.hp.com /go/hpfs.
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de
erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for
tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte funktionaliteten i
Windows 8 fuldt ud. Læs mere på http://windows.microsoft.com/da-DK/ Bluetooth er et varemærke tilhørende dets ejer og anvendes af Hewlett-Packard Company under
licens. Intel, Celeron og Core er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Alle andre varemærker
er deres respektive ejeres ejendom.Få mere at vide på www.hp.eu/notebooks
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP 15.6 filter til beskyttelse af
personlige oplysninger

Du behøver ikke bekymre dig om nysgerrige øjne. Denne unikke HP-løsning sikrer, at fortrolige
forretningsdata, personlige oplysninger samt finansielle data kun kan ses af den person, der sidder direkte
foran skærmen på den bærbare pc.
Produktnummer: AU103AA

HPST09 batteri med ekstra lang levetid
til bærbar

Med HP-batteriet med lang levetid kan du arbejde længere uden en stikkontakt. HP-batteriet med lang
levetid kan oplades, mens pc'en sidder i en dock, og det skal således ikke tages ud, før pc'en sættes i dock.
Med den længere batteritid er disse batterier en ideel løsning til brugere, der altid er på farten, og som
kræver ekstra batteritid, så de kan arbejde hele dagen og deltage i lange møder.
Produktnummer: QK639AA

HP stativ til skærm og bærbar pc

Den perfekte base for forretningsrejsende, der konstant er på farten - gør din bærbare HP Business
computer til en desktop-løsning med mulighed for 2 skærme (skærmen på den bærbare samt en ekstern
skærm). HP Adjustable Display Stands justerbare design gør, at den kan bruges til mange størrelser
computere med den nye justerbare hylde. Stativet kan også bruges til bærbare computere, der kan sluttes
til en dockingstation, samt bærbare computere uden dockingstik. Integrerede ruller gør, at du kan dreje
stativet, så andre nemmere kan se skærmen. Med skærmstativet med to hængsler får du flere muligheder,
både hvad angår dybde, højde og hældning, så du får den bedst mulige placering.
Produktnummer: AW662AA

HP Professional slank topload-taske

I den slanke HP Professional-taske med topåbning kan du opbevare mapper og andre dokumenter. Den har
endvidere plads til visitkort, PDA'er, mobiltelefoner, penne, en strømadapter samt alt det, du ellers skal
bruge, når du er væk hjemmefra. Designet til ultramobile brugere, der ofte er på farten i lang tid ad gangen.
HP Professional Slim Top L oad Case, en taske med topåbning, som er fremstillet til bærbare PC'er med
skærme på 12,1" (30,7 cm) eller 17,3" (43,9 cm).
Produktnummer: AY530AA

3 års service onsite næste hverdag

Få 3 års reparation næste hverdag onsite udført af HP-kvalificeret tekniker for din computerenhed, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: U4414E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de
erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for
tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte funktionaliteten i
Windows 8 fuldt ud. Læs mere på http://windows.microsoft.com/da-DK/ Bluetooth er et varemærke tilhørende dets ejer og anvendes af Hewlett-Packard Company under
licens. Intel, Celeron og Core er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Alle andre varemærker
er deres respektive ejeres ejendom.Få mere at vide på www.hp.eu/hpoptions
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