HP EliteBook 8570p -kannettava
Teho ja kannettavuus. Windows 8 Pro -käyttöjärjestelmää varten optimoidussa huippuluokan kannettavassa on lävistäjältään
39,6 cm:n (15,6 tuuman) teräväpiirtonäyttö , näytönohjainvaihtoehtoja, tehokas prosessointi ja erinomainen äänenlaatu.
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HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Kestävä ammattilainen

Moderni muotoilu ja täsmällinen suunnittelu yhdistyvät HP EliteBook 8570p:ssä.
Lopputuloksena on kaunis tuote platinanvärisellä viimeistelyllä.
2,61 kg:n aloituspainonsa ja vankan yrityssuunnittelunsa ansiosta tämä kannettava
kestää yritysmatkailun haasteet. HP EliteBook 8470p on läpäissyt myös tiukat MIL-STD
810G:n värinä-, pöly-, isku-, korkeus-, lämpötila-, lämpötilan nopea vaihtelu-, kosteusja pudotustestit2.
Silmiä ei tarvitse siristää. Näet työasiakirjat, taulukot ja kuvamateriaalit selkeästi
lävistäjältään 15,6 tuuman HD1-näytöltä.

Ylisuoriutuja

Valitse joko UMA-näytönohjain tai tehokas erillinen näytönohjain3, jolla voit luoda
näyttävät kuvamateriaalit, joilla teet vaikutuksen esimieheesi ja kollegoihisi. Voit kytkeä
yhteensä neljä lisänäyttöä, jotta saat aikaan immersiivisen grafiikka- ja
tietojenkäsittelykokemuksen AMD Eyefinity -tekniikan avulla4.
Selviät haastavista tehtävistä Intelin uusimman tekniikan tehokkailla
prosessointiominaisuuksilla. Vastaa työn haasteisiin valitsemalla Core i5- tai kahden
ytimen i7-suoritin5.
Sisältää 3. sukupolven Intel® Core™ -suorittimet vPro™-tekniikalla,3,6 joka auttaa
pienentämään IT-hallintakustannuksia etäyhteyden kautta suoritettavalla
määrityksellä, vianmäärityksellä, eristyksellä sekä viruksille tai haittaohjelmille
altistuneiden tietokoneiden korjauksella.
Kun työmääräsi lisääntyy, tietokoneesi pysyy mukana vauhdissa Intel Turbo Boost 2.0
-tekniikan ansiosta7.

Varustettu kaikin lisävarustein

Osallistu videoneuvotteluihin8, verkkopohjaisiin koulutuksiin9 ja videoiden suoratoistoon
erinomaisella äänenlaadulla, jonka et uskoisi tulevan kannettavasta. SRS Premium
Sound PRO:n avulla voit myös jakaa terävän ja voimakkaan äänen suoraan
kannettavaltasi. Et tarvitse ylimääräisiä kaiuttimia esitykseesi.
Lukuisien tallennusvaihtoehtojen ansiosta ammattilaiset voivat pitää kaikki tiedostot
saatavilla. Kun valittavana on useita kiintolevyasemia, SSD-asemia3 ja SED-asemia3,
sinun ei tarvitse huolehtia tallennustilasta.
Useiden akkuvaihtoehtojen ansiosta voit valita kevyimmän painon ja pisimmän akun
keston väliltä.

HP EliteBook 8570p -kannettava

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Käyttöjärjestelmä

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
Windows 7 Professional (saatavilla Windows 8 Professional -version muunto-oikeuksien kautta)
Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® 7 Home Premium 32
Windows® 7 Home Premium 64
Windows® 7 Home Basic 32
FreeDOS

Prosessori

Intel® Core™ i7-3740QM -suoritin (2,70 GHz, 6 Mt:n L3-välimuisti, 4 ydintä), Intel® Core™ i7-3520M -suoritin (2,90 GHz, 4 Mt:n L3-välimuisti, 2 ydintä), Intel® Core™ i5-3360M -suoritin (2,80 GHz, 3 Mt:n
L3-välimuisti, 2 ydintä), Intel® Core™ i5-3320M -suoritin (2,60 GHz, 3 Mt:n L3-välimuisti, 2 ydintä), Intel® Core™ i5-3210M -suoritin (2,50 GHz, 3 Mt:n L3-välimuisti, 2 ydintä)

Piirisarja

Mobile Intel® QM77 Express

Muisti

Enintään 16 Gt 1 600 MHz DDR3 SDRAM
Muistipaikat: 2 SODIMM

Sisäinen tallennustila

320 Gt enintään 750 Gt SATA (7 200 k/min)
128 Gt enintään 240 Gt Yksitilainen SSD-asema
enintään 256 Gt SATA SE SSD

Asemapaikka

DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD

Näyttö

Lävistäjältään 39,6 cm:n (15,6 tuuman) LED-taustavalaistu, heijastamaton teräväpiirtonäyttö (1 366 x 768); Lävistäjältään 39,6 cm:n (15,6 tuuman) LED-taustavalaistu, heijastamaton HD+-laajakuvanäyttö (1
600 x 900) Lävistäjältään 39,6 cm:n (15,6 tuuman) LED-taustavalaistu, heijastamaton täysteräväpiirtoinen laajakuvanäyttö (1 920 x 1 080)

Näyttöominaisuudet

Sisäinen: Intel® HD 4000 -näytönohjain; Erillinen: AMD Radeon HD 7570M (1 Gt:n erillinen GDDR5-muisti)

Ääni/kuva

SRS Premium Sound PRO; Sisäiset stereokaiuttimet; Stereokuuloke-/linjalähtö; Stereomikrofonitulo; Kiinteä kahden mikrofonin järjestelmä

Langattoman lähiverkon tuki

HP hs2350 HSPA+ -mobiililaajakaista; HP un2430 EV-DO/HSPA -mobiililaajakaista; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; HP:n integroitu moduuli sekä Bluetooth 4.0+ EDR

Tietoliikenne

Integroitu Intel 82579LM Gigabit -verkkoyhteys (10/100/1000-verkkokortti)

Laajennuspaikat

1 ExpressCard/54; 1 SD/MMC

Portit ja liittimet

2 USB 3.0 -porttia; 1 USB 2.0 -portti; 1 eSATA/USB / USB 2.0 -yhdistelmä; 1 virtaa saava USB 2.0 -portti; 1 ulkoinen VGA-näyttö; 1 DisplayPort 1 1394a; 1 stereomikrofonitulo; 1 stereokuuloke-/linjalähtö; 1
verkkovirtaliitäntä; 1 RJ-11 (joissakin malleissa); 1 RJ-45; 1 liitäntä telakointiasemaan; 1 liitäntä lisäakulle; 1 sarjaporttia

Syöttölaite

Läikkyneiltä nesteiltä suojattu näppäimistö, jossa numeronäppäimistö
Kosketuslevy, jossa on käynnistyspainike, kaksisuuntainen vieritys, eleet ja kaksi poimintapainiketta Osoitinsauva ja kaksi lisäpainiketta
720p:n HD-web-kamera (joissakin malleissa)

Ohjelmisto

Microsoft® Office Starter: rajoitettu toiminnallisuus, mainoksia sisältävät Word ja Excel®. Ei PowerPoint®- tai Outlook®-ohjelmistoa. Saat täydet ohjelmistoversiot ostamalla Office 2010:n; Microsoft Security
Essentials; HP Connection Manager; HP Hotkey Support; HP Power Assistant; HP ProtectTools keskitettyyn hallintaan; HP ProtectTools Security Manager; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP:n
verkkokameraohjelmisto (tietyissä malleissa); Adobe® Flash Player; Corel WinDVD (tietyissä malleissa); PDF Complete Corporate Edition; Roxio MyDVD Business 2010 (tietyissä malleissa); Roxio Secure Burn
(tietyissä malleissa); WinZip Basic

Suojaus

Vakiona: HP Disk Sanitizer; HP ProtectTools; HP Spare Key (edellyttää alkuperäisen käyttäjän asennuksen); Central Management for HP ProtectTools; Credential Manager for HP ProtectTools; Drive Encryption for
HP ProtectTools; Parannettu käynnistystä edeltävä suojaus; Kasvontunnistus ja HP ProtectTools; File Sanitizer for HP ProtectTools; Microsoft Security Essentials; Sisäinen TPM-turvasiru 1.2; älykortinlukija:
Turvalukon paikka; Lisätuotteet: Computrace (myydään erikseen ja edellyttää tilauksen); Intel Anti-Theft -varkaudenestotekniikka (edellyttää Absolute Computrace -tilauksen); HP:n sormenjälkitunnistin; HP:n
sivustakatsomissuoja

Mitat

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

Paino

Peruspaino 2,61 kg

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyttyjä kokoonpanoja saatavilla

Virta

90 W:n Smart AC -verkkolaite (mallit, joissa on erillinen näytönohjain); 65 W:n HP Smart AC -verkkolaite (mallit, joissa on erillinen näytönohjain); HP:n nopea lataus (ei tuettu 9-kennoisella ensisijaisissa tai
toissijaisissa akuissa)

Akun kesto

9-kennoinen litiumioniakku (100 Wh): Enintään 13 tuntia 30 minuuttia; 6-kennoinen litiumioniakku (62 Wh): Enintään 8 tuntia 15 minuuttia

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu (päivityksiä saatavana erikseen), yhden vuoden takuu perusakulle; Kolmen vuoden takuu HP:n pitkäkestoiselle akulle (saatavana vain kolmen vuoden rajoitetun alustatakuun
yhteydessä)

1 HD-kuvien katselemiseen vaaditaan HD-sisältöä.

2 Testeillä ei pyritty osoittamaan, että laitteet täyttävät puolustusvoimien sopimusvaatimukset tai ovat sopivia sotilaskäyttöön. Testitulokset eivät takaa, että laitteet toimivat jatkossa näissä olosuhteissa.
3 Hankittava erikseen tai lisälaitteena.

4 AMD Eyefinity -tekniikka edellyttää erillisen AMD-näytönohjainkokoonpanon. T uettujen näyttöjen määrä vaihtelee mallin mukaan. HP EliteBook 8570p tukee jopa neljää näyttöä.

5 Monen ytimen tekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. 64-bittinen tietojenkäsittely Intel®-ympäristössä edellyttää tietokonejärjestelmää, jonka

suoritin, piirilevysarja, BIOS, käyttöjärjestelmä, laiteohjaimet ja sovellukset tukevat Intel® 64 -tekniikkaa. Suorittimet eivät toimi (mukaan lukien 32-bittinen toiminta) ilman Intel 64® -yhteensopivaa BIOS-ohjelmistoa. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja
ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suurempaa suorituskykyä.
6 Jotkin tekniikan ominaisuudet, kuten Intel® Active Management Technology (AMT-tekniikka) ja Intel-virtualisointitekniikat, edellyttävät toimiakseen erikseen hankittavia muiden toimittajien ohjelmia. T ulevien Intel vPro -tekniikkaa soveltavien
”virtuaalilaitesovellusten” saatavuus määräytyy muiden ohjelmistovalmistajien toiminnan mukaan. Edellyttää Microsoft Windows -käyttöjärjestelmää.
7 Intel® T urbo Boost -tekniikka edellyttää tietokoneen suorittimen Intel T urbo Boost -kelpoisuutta. Intel T urbo Boostin suorituskyky vaihtelee laitteiston, ohjelmiston ja järjestelmän yleisten määritysten mukaan.
8 Videoneuvottelu on saatavilla kokoonpanoissa, jotka sisältävät 720p HD -verkkokameran.
9 Internet-yhteys vaaditaan.

Hyödynnä HP:n taloudelliset palvelut
HP:n taloudellisten palvelujen voit ottaa käyttöön innovatiivisia tekniikoita, jotka lisäävät yrityksen arvoa ja auttavat erottumaan kilpailijoista. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.
© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan
tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä
teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
Kaikki toiminnot eivät ole saatavilla kaikissa Windows 8 -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, jotta kaikkia
Windows 8 -käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Lisätietoja on osoitteessa http://windows.microsoft.com/fi-FI/ Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota
Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Intel, Celeron ja Core ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.Lue lisää osoitteessa www.hp.eu/notebooks

4AA3-8441FIE, Helmikuu 2013

HP EliteBook 8570p -kannettava

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP 15,6 Privacy -suodatin

Ei enää huolta uteliaista katseista. Ainutlaatuinen HP:n sisäinen ratkaisu takaa, että yrityksen
luottamukselliset tiedot, henkilökohtaiset tietosi ja kirjanpito näkyvät vain sille henkilölle, joka istuu suoraan
kannettavan näytön edessä.
Tuotenumero: AU103AA

HP ST09 Extended Life -akku
kannettavalle

Pitkäkestoisen HP Extended Life -akun avulla voi työskennellä pitempään, jos pistorasiaa ei ole
käytettävissä. HP Extended Life -akun voi ladata telakointiasemassa, joten sitä ei tarvitse irrottaa ennen
telakoitumista. Pitemmän kestoajan ansiosta nämä akut ovat ihanteellinen ratkaisu paljon liikkuville
henkilöille, jotka tarvitsevat akuista lisätehoa koko päiväksi tai pitkien kokouksien ajaksi.
Tuotenumero: QK639AA

HP:n näytön ja kannettavan teline

Täydellinen tukikohta työkseen matkustavalle. Muunna HP:n yrityskannettava työpöytäratkaisuksi, joka
tukee jopa kahta näyttöä, kannettavan tietokoneen näyttöä ja ulkoista näyttöä. Käyttötarpeisiin
mukautettava HP:n näyttöteline sopii monenkokoisille kannettaville, sillä siinä on säädettävä hylly. Teline
sopii sekä telakointiasemaan liitettäville että muun tyyppisille kannettaville tietokoneille. Pohjan rullien
ansiosta voit kääntää telinettä, joten työsi jakaminen muiden kanssa helpottuu. Kaksinivelisen ja sulavasti
liikkuvan näyttötelineen ansiosta saat paremmat syvyyden, korkeuden ja kallistuskulman
säätömahdollisuudet.
Tuotenumero: AW662AA

HP Professional Top Load -laukku, ohut

Ohut päältä pakattava HP Professional -laukku mahdollistaa kansioiden ja muiden asiakirjojen säilytyksen
sekä sisältää osastot käyntikorteille, PDA-laitteille, kännyköille, kynille, verkkolaitteelle ja muille tarvikkeille,
joita tarvitset ollessasi kaukana toimistosta tai kotoa. Kehitetty liikkuville ammattilaisille, jotka ovat
työmatkoilla usein ja pitkiä aikoja kerrallaan. HP Professional -sarjan ohut päältä pakattava laukku sopii
kannettaville, joiden näyttö on 12,1–17,3 tuuman (30,7–43,9 cm) kokoinen.
Tuotenumero: AY530AA

3 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Kolmen vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi
paikan päällä seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: U4414E

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan
tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä
teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
Kaikki toiminnot eivät ole saatavilla kaikissa Windows 8 -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, jotta kaikkia
Windows 8 -käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Lisätietoja on osoitteessa http://windows.microsoft.com/fi-FI/ Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota
Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Intel, Celeron ja Core ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.Lue lisää osoitteessa www.hp.eu/hpoptions
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