Φορητός υπολογιστής HP EliteBook 8570p
Ισχύς και φορητότητα. Έχοντας βελτιστοποιηθεί για Windows 8 Pro, αυτός ο κορυφαίος επαγγελματικός φορητός
υπολογιστής διαθέτει ανθεκτική, επαγγελματική σχεδίαση, οθόνη HD 39,6 cm (15,6"), επιλογές γραφικών, ισχυρές
δυνατότητες επεξεργασίας και ομαλή ποιότητα ήχου.
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Η HP συνιστά Windows.

Ανθεκτικός και επαγγελματικός

Ο φορητός υπολογιστής HP EliteBook 8570p συνδυάζει μοντέρνα σχεδίαση,
κατασκευαστική ακρίβεια και στυλιστική κομψότητα με φινίρισμα στο χρώμα της
πλατίνας.
Με βάρος από 2,61 kg (5,75 λίβρες) και ανθεκτική επαγγελματική σχεδίαση, αυτός ο
φορητός υπολογιστής μπορεί να αντέξει τις κακουχίες ενός επαγγελματικού ταξιδιού.
Επιπλέον, ο HP EliteBook 8570p έχει υποβληθεί σε ενδελεχείς ελέγχους προκειμένου
να συμμορφώνεται με τα πρότυπα MIL-STD 810G για δονήσεις, σκόνη, κραδασμούς,
υψόμετρο, υψηλή και χαμηλή θερμοκρασία, ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία και
πτώσεις2.
Μην κουράζετε τα μάτια σας. Δείτε με ευκρίνεια έγγραφα εργασίας, υπολογιστικά
φύλλα και γραφικά στην οθόνη HD1 (15,6").

Κορυφαίες επιδόσεις

Επιλέξτε μεταξύ UMA ή αποδοτικών αποκλειστικών γραφικών3 για να δημιουργήσετε
οπτικά εφέ που θα εντυπωσιάσουν το αφεντικό και τους συναδέλφους σας. Συνδέστε
τον υπολογιστή με έως τέσσερις πρόσθετες οθόνες για να απολαύσετε μια μοναδική
εμπειρία γραφικών και χρήσης υπολογιστή με την τεχνολογία AMD Eyefinity4.
Διαχειριστείτε απαιτητικές εργασίες χάρη στις πανίσχυρες δυνατότητες επεξεργασίας
που προσφέρει η τελευταία τεχνολογία της Intel. Επιλέξτε επεξεργαστή διπλού
πυρήνα i5 ή i7 Core, ανάλογα με τις δικές σας απαιτήσεις εργασίας5.
Οι νέοι επεξεργαστές Intel® Core™ τρίτης γενιάς με τεχνολογία vPro™3,6 συμβάλλουν
στη μείωση του κόστους συντήρησης ΙΤ παρέχοντας δυνατότητα απομακρυσμένης
διαμόρφωσης, διάγνωσης, απομόνωσης και επισκευής των υπολογιστών.
Όταν ο φόρτος εργασίας είναι μεγάλος, ο υπολογιστής σας ανταποκρίνεται άνετα
χάρη στην πρόσθετη απόδοση του επεξεργαστή με τεχνολογία Intel Turbo Boost 2.07.

Πλήρης εξοπλισμός

Πραγματοποιήστε βιντεοδιασκέψεις8, λάβετε μέρος σε εκπαιδευτικά σεμινάρια μέσω
web9 ή πραγματοποιήστε ροή βίντεο με ποιότητα ήχου που δεν θα πιστεύετε ότι
προέρχεται από φορητό υπολογιστή. Χάρη στο λογισμικό SRS Premium Sound Pro
έχετε τη δυνατότητα να αναπαράγετε καθαρό και ταυτόχρονα δυνατό ήχο απευθείας
από το φορητό υπολογιστή σας. Ξεχάστε τα πρόσθετα ηχεία κατά τις παρουσιάσεις.
Πλήθος επιλογών αποθήκευσης επιτρέπει στους επαγγελματίες να έχουν όλα τα
αρχεία τους άμεσα διαθέσιμα. Με πολλές επιλογές μεταξύ μονάδων σκληρού δίσκου,
SSD3 και SED3, οι ανησυχίες για την αποθήκευση εξαφανίζονται.
Οι διάφορες επιλογές μπαταρίας σάς δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ του
μικρότερου βάρους και της μεγαλύτερης διάρκειας μπαταρίας.
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Η HP συνιστά Windows.

Λειτουργικό σύστημα

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
Windows 7 Professional (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από 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

Επεξεργαστής

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

Chipset

Mobile Intel® QM77 Express

Μνήµη

Έως 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Υποδοχές μνήμης: 2 SODIMM

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

320 GB έως 750 GB SATA (7200 rpm)
128 GB έως 180 GB Μονάδα στερεάς κατάστασης
έως 256 GB SATA SE SSD

Upgrade Bay

DVD+/-RW SuperMulti DL, DVD-ROM

Οθόνη

Αντιθαμβωτική οθόνη HD 39,6 cm (15,6") με οπισθοφωτισμό LED (1366 x 768), Αντιθαμβωτική οθόνη HD+ WVA 39,6 cm (15,6") με οπισθοφωτισμό LED (1600 x 900), αντιθαμβωτική FHD WVA 39,6 cm (15,6")
με οπισθοφωτισμό LED (1920 x 1080)

Γραφικά

Ενσωματωμένα: Γραφικά Intel® HD 4000. Αποκλειστικά: AMD Radeon HD 7570M (αποκλειστική μνήμη GDDR5 1 GB)

Ήχος/εικόνα

SRS Premium Sound PRO, ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία, υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών/έξοδος γραμμής, είσοδος στερεοφωνικού μικροφώνου, ενσωματωμένη συστοιχία δύο μικροφώνων

Υποστήριξη ασύρματης
επικοινωνίας

HP hs2350 HSPA+ Mobile Broadband, HP un2430 EV-DO/HSPA Mobile Broadband, Intel Centrino 802.11a/b/g/n, Broadcom 802.11a/b/g/n, ενσωματωμένη μονάδα ΗΡ με Bluetooth 4.0+ EDR

Επικοινωνίες

Ενσωματωμένη σύνδεση δικτύου Intel 82579LM Gigabit (10/100/1000 NIC)

Υποδοχές επέκτασης

1 Express Card/54, 1 SD/MMC

Θύρες και υποδοχές

2 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 σύνθετη eSATA/USB 2.0, 1 USB 2.0 φόρτισης, 1 υποδοχή εξωτερικής οθόνης VGA, 1 DisplayPort, 1 1394a, 1 είσοδος στερεοφωνικού μικροφώνου, 1 υποδοχή στερεοφωνικών
ακουστικών/εξόδου γραμμής, 1 υποδοχή τροφοδοσίας AC, 1 RJ-11 (επιλεγμένα μοντέλα), 1 RJ-45, 1 υποδοχή σταθμού επιτραπέζιας σύνδεσης, 1 υποδοχή δευτερεύουσας μπαταρίας, 1 σειριακή

Συσκευή εισόδου

Αδιάβροχο πληκτρολόγιο με αριθμητικό πληκτρολόγιο και δίοδο αποστράγγισης
Touchpad με κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, κύλιση δύο κατευθύνσεων, κινήσεις, δύο κουμπιά επιλογής, μοχλός κατάδειξης με δύο πρόσθετα κουμπιά επιλογής
Κάμερα web 720p HD (επιλεγμένα μοντέλα)

Λογισμικό

Microsoft® Office Starter: μειωμένη λειτουργικότητα Word και Excel® μόνο, συμπεριλαμβανομένων διαφημίσεων. Χωρίς PowerPoint® ή Outlook®. Για να χρησιμοποιήσετε το πλήρες λογισμικό, πρέπει να
αγοράσετε το Office 2010. Microsoft Security Essentials, HP Connection Manager, HP Hotkey Support, HP Power Assistant, HP ProtectTools for Central Management, HP ProtectTools Security Manager, HP
Recovery Manager, HP Support Assistant, λογισμικό "Κάμερα web HP" (επιλεγμένα μοντέλα), Adobe® Flash Player, Corel WinDVD (επιλεγμένα μοντέλα), PDF Complete Corporate Edition, Roxio MyDVD Business
2010 (επιλεγμένα μοντέλα), Roxio Secure Burn (επιλεγμένα μοντέλα), WinZip Basic

Ασφάλεια

Τυπική: HP Disk Sanitizer, HP ProtectTools, HP Spare Key (απαιτεί αρχική ρύθμιση χρήστη), Central Management for HP ProtectTools, Credential Manager for HP ProtectTools, Drive Encryption for HP ProtectTools,
Enhanced Pre-Boot Security, Face Recognition for HP ProtectTools, File Sanitizer for HP ProtectTools, Microsoft Security Essentials, ενσωματωμένο τσιπ ασφαλείας TPM 1.2, συσκευή ανάγνωσης έξυπνων
καρτών, υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας. Προαιρετική: Computrace (πωλείται ξεχωριστά και απαιτεί την αγορά συνδρομής), αντικλεπτική τεχνολογία της Intel (απαιτείται συνδρομή Absolute Computrace),
αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων HP, φίλτρο προστασίας απορρήτου HP

Διαστάσεις

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

Βάρος

Αρχικό βάρος 2,61 kg

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Διαθέσιμες διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR®

Ισχύς

Έξυπνο τροφοδοτικό AC 90 W (για μοντέλα με αποκλειστικά γραφικά), έξυπνο τροφοδοτικό AC 65 W (για μοντέλα με ενσωματωμένα γραφικά), HP Fast Charge (δεν υποστηρίζεται σε κύριες ή δευτερεύουσες
μπαταρίες 9 στοιχείων)

Διάρκεια ζωής μπαταρίας

Ιόντων λιθίου 9 στοιχείων (100 WHr): έως 13 ώρες και 30 λεπτά. Ιόντων λιθίου 6 στοιχείων (62 WHr): έως 8 ώρες και 15 λεπτά

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών (διατίθενται ξεχωριστά αναβαθμίσεις), εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία Εγγύηση 3 ετών για την μπαταρία μεγάλης διάρκειας HP (διατίθεται μόνο με την περιορισμένη
εγγύηση 3 ετών)

1 Για προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.

2 Οι δοκιμές δεν υποδεικνύουν καταλληλότητα για απαιτήσεις που απορρέουν από συμβάσεις του Υπουργείου Αμύνης των ΗΠΑ ή για στρατιωτικούς σκοπούς. Τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν αποτελούν εγγύηση της μελλοντικής απόδοσης στις ίδιες συνθήκες

δοκιμών.
3 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
4 Η τεχνολογία AMD Eyefinity απαιτεί διαμόρφωση αποκλειστικών γραφικών AMD. Ο συνολικός αριθμός των οθονών που υποστηρίζονται διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Ο φορητός υπολογιστής HP EliteBook 8570p υποστηρίζει έως τέσσερις οθόνες.
5 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η τεχνολογία 64 bit σε αρχιτεκτονική
Intel® απαιτεί σύστημα υπολογιστή με επεξεργαστή, chipset, BIOS, λειτουργικό σύστημα, προγράμματα οδήγησης συσκευών και εφαρμογές που υποστηρίζουν την αρχιτεκτονική Intel® 64. Οι επεξεργαστές δεν θα λειτουργούν (ούτε στα 32 bit) χωρίς BIOS που να
υποστηρίζει την αρχιτεκτονική Intel 64®. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί κριτήριο μέτρησης της απόδοσης.
6 Για την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών αυτής της τεχνολογίας, όπως Intel® Active Management Technology και Intel Virtualization Technology, απαιτείται πρόσθετο λογισμικό τρίτων κατασκευαστών. Η διαθεσιμότητα μελλοντικών εφαρμογών "εικονικών
συσκευών" για την τεχνολογία Intel vPro εξαρτάται από τρίτους παρόχους λογισμικού. Απαιτούνται Microsoft Windows.
7 Η τεχνολογία Intel® T urbo Boost απαιτεί υπολογιστή με επεξεργαστή που διαθέτει δυνατότητα Intel T urbo Boost. Η απόδοση της τεχνολογίας Intel T urbo Boost διαφέρει ανάλογα με το υλικό, το λογισμικό και τη συνολική διαμόρφωση του συστήματος.
8 Η βιντεοδιάσκεψη διατίθεται σε διαμορφώσεις με προαιρετική κάμερα web HD 720p.
9 Απαιτείται πρόσβαση στο Internet.

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP
Με τις Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP (HP Financial Services) μπορείτε να προχωρήσετε στην υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, προσδίδοντας στην επιχείρησή σας
προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές
εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του
παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8, τα συστήματα μπορεί
να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/. Η ονομασία Bluetooth
είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες Intel, Celeron και Core είναι εμπορικά
σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους
αντίστοιχους κατόχους τους.Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.hp.eu/notebooks

4AA3-8441ELE, Φεβρουάριος 2013

Φορητός υπολογιστής HP EliteBook 8570p

Η HP συνιστά Windows.

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Φίλτρο ιδιωτικού απορρήτου HP 15,6

Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε πια για τα αδιάκριτα μάτια. Αυτή η μοναδική προσαρμοσμένη λύση της HP
εξασφαλίζει το απόρρητο των επαγγελματικών δεδομένων, των προσωπικών πληροφοριών και των
οικονομικών στοιχείων, η προβολή των οποίων είναι δυνατή μόνο σε αυτόν που βρίσκεται μπροστά από
την οθόνη του υπολογιστή.
Αριθμός προϊόντος: AU103AA

Μπαταρία φορητού υπολογιστή HP
ST09 εκτεταμένης διάρκειας

Η Μπαταρία εκτεταμένης διάρκειας HP σάς επιτρέπει να εργάζεστε περισσότερο χωρίς τροφοδοσία
ρεύματος. Η Μπαταρία εκτεταμένης διάρκειας HP προσφέρει δυνατότητα φόρτισης όταν είναι
συνδεδεμένη στο σταθμό σύνδεσης, ώστε να μη χρειάζεται να την αφαιρείται. Χάρη στη μεγαλύτερη
διάρκεια μπαταρίας, αποτελεί ιδανική λύση για τους "μαχητές των δρόμων" που θέλουν επιπλέον
διάρκεια για πολύωρες συναντήσεις ή ολοήμερη παραγωγικότητα.
Αριθμός προϊόντος: QK639AA

Βάση για φορητό υπολογιστή και
οθόνη HP

Η ιδανική βάση για το σπίτι, για τον επαγγελματία που ταξιδεύει συχνά και βρίσκεται συνεχώς εν κινήσει –
μετατρέψτε τον επαγγελματικό φορητό υπολογιστή σας HP σε επιτραπέζια λύση που υποστηρίζει έως
δύο οθόνες (την οθόνη του φορητού υπολογιστή καθώς και μια εξωτερική οθόνη). Η προσαρμόσιμη
σχεδίαση της ρυθμιζόμενης βάσης οθόνης HP μπορεί να δεχτεί μια σειρά μεγεθών φορητού υπολογιστή,
χάρη στο πρωτοποριακό ρυθμιζόμενο ράφι της. Αυτή η βάση δέχεται επίσης φορητούς υπολογιστές που
μπορούν να συνδεθούν σε σταθμό σύνδεσης και φορητούς υπολογιστές που δεν έχουν υποδοχή για
σταθμό σύνδεσης. Οι ενσωματωμένοι τροχοί σάς επιτρέπουν να περιστρέφετε τη βάση ώστε να
μοιράζεστε πιο εύκολα τη δουλειά σας. Η βάση οθόνης με δύο αρθρώσεις και ομαλή κίνηση επιτρέπει
καλύτερη ρύθμιση βάθους, ύψους και κλίσης για μέγιστη άνεση.
Αριθμός προϊόντος: AW662AA

Λεπτή επαγγελματική τσάντα HP Top
Load

Η τσάντα HP Professional Slim Top L oad σάς επιτρέπει να φυλάσσετε φακέλους και άλλα έγγραφα, ενώ
διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους για επαγγελματικές κάρτες, PDA, κινητά τηλέφωνα, στιλό, τροφοδοτικό
AC και άλλα είδη απαραίτητα κατά την παρατεταμένη απουσία σας από το γραφείο ή το σπίτι. Σχεδίαση
για επαγγελματίες που μετακινούνται συχνά και για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η τσάντα HP
Professional Slim Top L oad Case είναι σχεδιασμένη για φορητούς υπολογιστές με οθόνη 12,1 ιντσών (30,7
cm) ή 17,3 ιντσών (43,9 cm).
Αριθμός προϊόντος: AY530AA

Τρία έτη, επιτόπου την επόμενη
εργάσιμη ημέρα

Λάβετε υπηρεσία επιτόπου επισκευής του υπολογιστή σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από
πιστοποιημένο τεχνικό της HP για 3 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως.
Αριθμός προϊόντος: U4414E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές
εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του
παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8, τα συστήματα μπορεί
να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/. Η ονομασία Bluetooth
είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες Intel, Celeron και Core είναι εμπορικά
σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους
αντίστοιχους κατόχους τους.Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.hp.eu/hpoptions
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