HP EliteBook 8570p noteszgép
Erő és hordozhatóság. Ez a Windows 8 Pro rendszerre optimalizált, elsőosztályú üzleti noteszgép az üzleti használatnak
megfelelő kialakítással rendelkezik: 39,6 cm (15,6") átmérőjű HD képernyővel, grafikus lehetőségekkel, erőteljes
adatfeldolgozási képességgel és kiváló hangminőséggel.
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A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.

Erős és profi

A modern kialakítást és pontos műszaki tervezést ötvöző HP EliteBook 8570p egy
csodálatos termék, platina színű burkolatban.
2,61 kilogrammos alaptömege az üzleti használatra tervezés szempontjából azt
jelenti, hogy ez a hordozható számítógép kibírja az üzleti utazásokkal járó
megpróbáltatásokat. Mi több, a HP EliteBook 8570p sikerrel kiállja a rezgés-, por-,
rázkódás- és magasságbírást valamint a magas és alacsony hőmérsékletet,
szélsőséges hőmérsékletváltozást, páratartalmat és leejtést 2 tesztelő, szigorú
MIL-STD 810G próbát.
Nem kell hunyorognia. A 39,6 cm-es (15,6 hüvelykes) képátlójú HD1 kijelzőn minden
munkadokumentum, táblázat és grafika kitűnően látszik.

Teljesítménybajnok

Választható UMA vagy nagy teljesítményű különálló grafikus rendszer3, főnököt és
munkatársakat elkáprázató, hatásos képi elemek létrehozásához. Az AMD Eyefinity
technológiával4 összesen négy további csatlakoztatott monitorra magával ragadó
grafikai és számítógépes élmény varázsolható.
Az Intel legújabb technológiájának hatékony feldolgozási kapacitása igen nehéz
feladatokkal is megbirkózik. A munka igényeihez illeszkedően Core i5 vagy i7 kétmagos
processzorok is választhatók5.
A vPro™ technológiával3,6 rendelkező új, 3. generációs Intel® Core™ processzorok
lehetővé teszik a vírusfertőzött számítógépek távoli konfigurálását, diagnosztikáját,
elszigetelését és javítását, így hozzájárulnak az informatikai karbantartási költségek
csökkentéséhez.
Fokozódó munkaterhelés esetén az Intel Turbo Boost 2.0 technológia7 biztosítja a
számítógépnek a szükséges processzorteljesítmény-többletet.

Minden extra beépítve

Videokonferenciák8, webalapú oktatások9 vagy folyamatos videolejátszások, egy
noteszgéptől meglepően kitűnő hangminőséggel. Az SRS Premium Sound PRO
hangrendszer közvetlenül a noteszgépből, élesen és tisztán szólaltatja meg a
hangokat. A bemutatókhoz már nem lesz szükség külső hangszórókra.
A bőséges tárolási lehetőségek révén a munkához szükséges fájlok mindig kéznél
lehetnek. A tárolási gondok megoldásához számos merevlemez, félvezető-alapú
(SSD)3 és öntitkosító (SED)3 meghajtó választható.
A sokféle akkumulátor lehetővé teszi a választást a legkisebb súly, illetve a
leghosszabb akkumulátoros üzemidő között.
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A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.

Operációs rendszer

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
Windows 7 Professional (elérhető Windows 8 Pro downgrade által)
Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® 7 Home Premium 32
Windows® 7 Home Premium 64
Windows® 7 Home Basic 32
FreeDOS

Processzor

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

Lapkakészlet

Mobil Intel® QM77 Express

Memória

Legfeljebb 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Memória bővítőhelyek: 2 SODIMM

Belső tárolás

320 GB legfeljebb 750 GB SATA (7200 f/p)
128 GB legfeljebb 240 GB Félvezető alapú meghajtók
legfeljebb 256 GB SATA SE SSD

Bővítőfiók

DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD-ROM

Képernyő

39,6 cm (15,6") képátlójú, LED-háttérvilágítású HD csillogásmentes (1366 x 768); 39,6 cm (15,6") képátlójú, LED-háttérvilágítású HD+ WVA csillogásmentes (1600 x 900); 39,6 cm (15,6") képátlójú,
LED-háttérvilágítású FHD WVA csillogásmentes (1920 x 1080)

Grafikus rendszer

Integrált: Intel® HD Graphics 4000; Különálló: AMD Radeon HD 7570M (1 GB GDDR5 saját)

Hang/kép

SRS Premium Sound PRO; Beépített sztereó hangszórók; Sztereó fejhallgató-/vonali kimenet; Sztereó mikrofonbemenet; Beépített két tömbmikrofon

Vezeték nélküli támogatás

HP hs2350 HSPA+ mobil szélessávú modem; HP un2430 EV-DO/HSPA mobil szélessávú modem; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; HP integrált Bluetooth 4.0+ EDR technológiával

Kommunikáció

Integrált Intel 82579LM Gigabit hálózati kártya (10/100/1000 NIC)

Bővítőhelyek

1 Express Card/54; 1 SD/MMC

Portok és csatlakozók

2 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 kombinált eSATA/USB 2.0; 1 USB 2.0 töltéshez; 1 külső VGA-monitor; 1 DisplayPort; 1 1394a; 1 sztereó mikrofonbemenet; 1 sztereó fejhallgató-/vonali kimenet; 1 tápcsatlakozó; 1 RJ-11
(egyes típusokon); 1 RJ-45; 1 dokkolócsatlakozó; 1 másodlagos akkumulátorcsatlakozó; 1 soros

Bemeneti eszköz

Folyadékelvezető, cseppálló billentyűzet, numerikus billentyűzettel
Érintőtábla be- és kikapcsológombbal, kétirányú görgetéssel, kézmozdulat-érzékeléssel és két választógombbal; Mutatópálca, két további választógomb
720p HD webkamera (egyes típusoknál)

Szoftver

Microsoft® Office Starter: csak a Word és az Excel® programot tartalmazza, csökkentett funkcionalitással és hirdetésekkel. A PowerPoint® és az Outlook® alkalmazást nem tartalmazza. A teljes szoftvercsomag
használatához meg kell vásárolnia az Office 2010 szoftvert; Microsoft Security Essentials; HP Connection Manager; HP gyorsbillentyű támogatása; HP Power Assistant; HP ProtectTools for Central Management;
HP ProtectTools Security Manager; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP webkameraszoftver (egyes típusok esetén); Adobe® Flash Player; Corel WinDVD (egyes típusoknál); PDF Complete Corporate
Edition; Roxio MyDVD Business 2010 (egyes típusoknál); Roxio Secure Burn (egyes típusoknál); WinZip Basic

Adatvédelem

Alapkiépítésben: HP Disk Sanitizer; HP ProtectTools; HP Spare Key (előzetes felhasználói beállítást igényel); Central Management for HP ProtectTools; Credential Manager for HP ProtectTools; Drive Encryption for
HP ProtectTools; Továbbfejlesztett rendszerindítás előtti biztonság; Arcfelismerés a HP ProtectTools megoldáshoz; File Sanitizer for HP ProtectTools; Microsoft Security Essentials; TPM beágyazott biztonsági chip
1.2; intelligenskártya-olvasó; Biztonságizár-nyílás; Opcionális: Computrace (külön vásárolható meg; előfizetést igényel); Intel lopásgátló technológia (Absolute Computrace előfizetést igényel); HP
ujjlenyomat-olvasó; HP Privacy Filter

Méretek

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

Súly

2,61 kg kezdősúly

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® minősítésű konfigurációk igényelhetők

Áramellátás

90 W-os intelligens váltóáramú adapter (külön grafikus rendszerrel rendelkező típusok); 65 W-os intelligens HP váltóáramú adapter (beépített grafikus rendszerrel rendelkező típusok); HP gyorstöltő (9 cellás
elsődleges vagy másodlagos akkumulátorokon nem támogatott)

Akkumulátor élettartama

9 cellás (100 Wh) lítiumion: akár 13 óra 30 perc; 6 cellás (62 Wh) lítiumion: akár 8 óra 15 perc

Garancia

3 év korlátozott jótállás (bővítés lehetséges, külön megvásárolható), valamint 1 év jótállás az elsődleges akkumulátorra; 3 év jótállás a HP Long Life akkumulátorra (csak a 3 éves korlátozott platformjótállással
érhető el)

1 HD-képek megtekintéséhez HD-tartalomra van szükség.

2 A tesztelésnek nem volt célja a DOD-szerződések követelményeinek, illetve a katonai célú használatnak való megfelelés demonstrálása. Az eredmények nem nyújtanak garanciát a jövőbeli teljesítményre ezen tesztelési feltételek mellett.
3 Külön vagy választható funkcióként vásárolható meg.

4 Az AMD Eyefinity technológia különálló AMD grafikus konfigurációt igényel. A támogatott képernyők teljes száma típusonként változó. A HP EliteBook 8570p akár négy képernyőt is támogat.

5 A többmagos technológia célja bizonyos szoftverek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden vásárló és szoftveralkalmazás számára. Az Intel® architektúra 64 bites számítási műveleteihez az Intel® 64

architektúrához tervezett processzort, chipkészletet, BIOS-t, operációs rendszert, eszköz-illesztőprogramokat és alkalmazásokat magába foglaló számítógépes rendszerre van szükség. Az Intel® 64 architektúrával kompatibilis BIOS nélkül a processzorok nem
működnek (32 bites üzemmódban sem). A teljesítmény a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változik. Az Intel számozása nem a nagyobb teljesítményt jelzi.
6 E technológia egyes funkciói, például az Intel Active felügyeleti technológia és az Intel® virtualizációs technológia futtatásához külső, kiegészítő szoftverekre van szükség. Az Intel vPro technológia jövőbeni „virtuális készülékek” alkalmazásainak elérhetősége a
külső szoftverszállítóktól függ. Microsoft Windows szükséges.
7 Az Intel® T urbo Boost technológia Intel T urbo Boost képességű processzorral rendelkező számítógépet igényel. Az Intel T urbo Boost teljesítménye függ a hardvertől, a szoftvertől és a rendszer általános konfigurációjától.
8 Videokonferenciára az opcionális 720p HD webkamerával rendelkező konfigurációk használhatók.
9 Internetelérést igényel.

Használja a HP pénzügyi szolgáltatásait
A HP pénzügyi szolgáltatásainak segítségével az üzleti érték fenntartásához és a versenytársaktól való megkülönböztetéshez elengedhetetlen innovatív technológiákat valósíthatja
meg. További információk: www.hp.com/go/hpfs.
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírtak előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a
termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal
felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.
Az egyes szolgáltatások elérhetősége eltérhet a Windows 8 operációs rendszer különböző kiadásaiban. Előfordulhat, hogy a Windows 8 teljes funkcionalitásának kihasználása
érdekében frissítenie kell hardvereit és/vagy új eszközöket kell vásárolnia. További információ: http://windows.microsoft.com/hu-HU/. A Bluetooth a jogtulajdonos védjegye,
amelyet a Hewlett-Packard Company engedéllyel használ. Az Intel, a Celeron és a Core az Intel Corporation vagy leányvállalatainak védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és más országokban. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.További tájékoztatás: www.hp.eu/notebooks
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Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP 15,6"-es adatvédelmi szűrő

Nem kell aggódni a kíváncsi szemek miatt. A HP egyedi megoldása gondoskodik róla, hogy a bizalmas
üzleti adatokat, a személyes információkat és a pénzügyi adatokat csak az lássa, aki közvetlenül a
hordozható számítógép kijelzője előtt ül.
Termékszám: AU103AA

HP ST09 megnövelt üzemidejű
noteszgép-akkumulátor

A HP megnövelt üzemidejű akkumulátor lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig dolgozzon hálózati
csatlakozóaljzattól távol. A HP megnövelt üzemidejű akkumulátort kényelmesen tölthető a számítógép
dokkolt állapotában, így nem kell eltávolítani dokkolás előtt. Nagyobb akkumulátor-üzemidejének
köszönhetően ez az akkumulátor ideális olyan felhasználóknak, akiknek extra akkumulátorkapacitásra van
szüksége a mindennapi használat vagy a hosszú értekezletek miatt.
Termékszám: QK639AA

HP kijelző- és noteszgépállvány

Tökéletes központ az állandóan úton levő üzleti utazó számára – a HP üzleti noteszgép egy akár két
képernyőt (a noteszgép kijelzőjét és egy külső képernyőt) támogató asztali megoldássá alakítható. A HP
állítható monitorállvány rugalmas kialakítása és az innovatív, állítható polc révén számos
noteszgépmérethez használható. Ez az állvány a dokkolóegységhez csatlakoztatható és dokkcsatlakozó
nélküli noteszgépekhez egyaránt alkalmas. A beépített talpgörgők révén az állvány elforgatható, így a
munka könnyebben megosztható másokkal. A két forgópántos, finoman mozgatható képernyőállvány
maximális kényelmet eredményez, jobb mélység-, magasság- és dőlésbeállítást tesz lehetővé.
Termékszám: AW662AA

HP Professional vékony felültöltős
táska

A HP Professional vékony, felültöltős táskában mappák és más dokumentumok is tarthatók, emellett
tárolóhelyet nyújt névjegyek, kézi számítógépek, mobiltelefonok, tollak, váltóáramú adapter és az irodától
vagy otthontól távoli, hosszú tartózkodáshoz szükséges minden egyéb dologhoz. A gyakran és hosszú
ideig úton levő, mindig mozgásban levő szakemberek számára készült. A HP Professional Slim Top L oad
táska 12,1 hüvelyk (30,7 cm) vagy 17,3 hüvelyk (43,9 cm) képernyő-átmérőjű noteszgépekhez lett
kialakítva.
Termékszám: AY530AA

3 éves, következő munkanapi helyszíni
támogatás

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a következő munkanapon elvégzi a
helyszíni javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg
Termékszám: U4414E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírtak előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a
termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal
felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.
Az egyes szolgáltatások elérhetősége eltérhet a Windows 8 operációs rendszer különböző kiadásaiban. Előfordulhat, hogy a Windows 8 teljes funkcionalitásának kihasználása
érdekében frissítenie kell hardvereit és/vagy új eszközöket kell vásárolnia. További információ: http://windows.microsoft.com/hu-HU/. A Bluetooth a jogtulajdonos védjegye,
amelyet a Hewlett-Packard Company engedéllyel használ. Az Intel, a Celeron és a Core az Intel Corporation vagy leányvállalatainak védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és más országokban. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.További tájékoztatás: www.hp.eu/hpoptions
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