HP EliteBook 8570p notebook pc
Krachtig en draagbaar. Deze hoogwaardige business notebook, die geoptimaliseerd is voor Windows 8 Pro, heeft een robuust
ontwerp met een 39,6-cm (15,6-inch) diagonaal HD scherm, video-opties, een krachtige processor en een mooie
geluidskwaliteit.
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HP raadt Windows aan.

Robuust en professioneel

De HP EliteBook 8570p combineert modern design met een precisieontwerp – dat
levert een schitterend product op met een platinakleurige finish.
Door zijn robuuste ontwerp is deze laptop, met een gewicht vanaf 2,61 kg, goed
opgewassen tegen de risico's van reizen en trekken. Bovendien doorstaat de HP
EliteBook 8570p de strenge MIL-STD 810G tests voor trillingen, stof, schokken, hoogte,
hoge en lage temperaturen, plotselinge temperatuurwisselingen, luchtvochtigheid en
vallen2.
U hoeft niet te turen. Uw werkdocumenten, spreadsheets en afbeeldingen zijn goed
zichtbaar op het (15,6-inch) diagonale HD1 scherm.

Geweldenaar

Er is keuze tussen UMA of een hoog-presterend apart grafisch systeem3, waarmee u
opvallende visuele effecten creëert die indruk maken op uw baas en uw collega's. U
kunt extra monitoren aansluiten tot een totaal van vier monitoren, voor een
overrompelende video- en computerervaring met AMD Eyefinity-technologie4.
Pak veeleisende taken aan met het krachtige processorvermogen van Intel's nieuwste
technologie. Kies uit Core i5 of i7 dual-core processoren om in uw behoeften te
voorzien5.
Bevat de nieuwe 3e generatie Intel® Core™-processoren met vPro™-technologie3,6, die
de IT-onderhoudskosten reduceren dankzij configuratie, diagnose, isolatie en reparatie
op afstand van geïnfecteerd pc's.
Als uw workload toeneemt, levert de pc extra processorvermogen dankzij Intel Boost
Turbo technologie 2.07.

Boordevol extra's

Neem deel aan videoconferenties8 en web-gebaseerde trainingen9 of stream video's
met een voor een notebook verbazend goede geluidskwaliteit. Met SRS Premium
Sound PRO kunt u ook een helder en krachtig geluid rechtstreeks vanaf uw notebook
delen. U heeft bij uw presentaties geen extra luidsprekers nodig.
Voldoende opslagopties voor professionals om alle bestanden bereikbaar te houden.
Met keuze uit diverse vaste schijven, SSD's3 en SED's3 is opslag geen probleem meer.
Er is keuze uit diverse batterijopties, voor het lichtste gewicht of de langste
batterijlevensduur.
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Besturingssysteem

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
Windows 7 Professional (beschikbaar via downgraderechten van 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 met Intel HD Graphics 4000 (2,5 GHz, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i5-3230M met Intel HD Graphics 4000 (2,6 GHz, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i5-3320M met Intel HD Graphics
4000 (2,6 GHz, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i5-3340M met Intel HD Graphics 4000 (2,7 GHz, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i5-3360M met Intel HD Graphics 4000 (2,8 GHz, 3 MB cache, 2 cores); Intel®
Core™ i5-3380M met Intel HD Graphics 4000 (2,9 GHz, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i7-3520M met Intel HD Graphics 4000 (2,9 GHz, 4 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i7-3540M met Intel HD Graphics 4000
(3 GHz, 4 MB cache, 2 cores)

Chipset

Mobile Intel® QM77 Express

Geheugen

Tot 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Geheugenslots: 2 SODIMM

Interne opslag

320 GB tot 750 GB SATA (7200-rpm)
128 GB tot 240 GB Solid-state drive
tot 256 GB SATA SE SSD

Upgradeslot

Dvd±rw SuperMulti met DL; Dvd-rom

Scherm

39,6-cm (15,6-inch) diagonaal LED-backlit HD ontspiegeld (1366 x 768); 39,6-cm (15,6-inch) diagonaal LED-backlit HD+ WVA ontspiegeld (1600 x 900); 39,6-cm (15,6-inch) diagonaal LED-backlit FHD WVA
ontspiegeld (1920 x 1080)

Video

Geïntegreerd: Intel® HD Graphics 4000; Apart: AMD Radeon HD 7570M (1 GB GDDR5 gereserveerd)

Audio/Visueel

SRS Premium Sound PRO; Geïntegreerde stereoluidsprekers; Stereo hoofdtelefoon/lijnuitgang; Stereo microfooningang; Geïntegreerd array met twee microfoons

Ondersteuning voor
draadloos gebruik

HP hs2350 HSPA+ mobiel breedband; HP un2430 EV-DO/HSPA mobiel breedband; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; Geïntegreerde HP module met Bluetooth 4.0+ EDR

Communicatie

Geïntegreerde Intel 82579LM Gigabit netwerkinterface (10/100/1000 NIC)

Uitbreidingsslots

1 Express Card/54; 1 SD/MMC

Poorten en connectoren

2 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 eSATA/USB 2.0 combo; 1 USB 2.0 opladen; 1 externe VGA-monitor; 1 DisplayPort; 1 1394a; 1 stereo microfooningang; 1 stereo hoofdtelefoon/lijnuitgang; 1 netvoeding; 1 RJ-11
(geselecteerde modellen); 1 RJ-45; 1 dockingconnector; 1 tweede batterijconnector; 1 serieel

Invoerapparaat

Morsbestendig toetsenbord met numerieke toetsen en vochtafvoer
Touchpad met aan/uitknop, twee-weg scrollen, bewegingen, twee knoppen; Pointstick met twee extra pointstick-knoppen
720p HD webcam (geselecteerde modellen)

Software

Microsoft® Office Starter: beperkte functionaliteit, alleen Word en Excel®, met reclame. Geen PowerPoint®, geen Outlook®. Koop Office 2010 voor de volledige software; Microsoft Security Essentials; HP
Connection Manager; HP Hotkey-ondersteuning; HP Power Assistant; HP ProtectTools voor Central Management; HP ProtectTools Security Manager; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP Webcam
software (geselecteerde modellen); Adobe® Flash Player; Corel WinDVD (geselecteerde modellen); PDF Complete Corporate Edition; Roxio MyDVD Business 2010 (geselecteerde modellen); Roxio Secure Burn
(geselecteerde modellen); WinZip Basic

Beveiliging

Standaard: HP Disk Sanitizer; HP ProtectTools; HP Spare Key (te configureren door de gebruiker); Credential Manager voor HP ProtectTools; Credential Manager voor HP ProtectTools; Drive Encryption voor HP
ProtectTools; Enhanced Pre-Boot Security; Gezichtsherkenning voor HP ProtectTools; File Sanitizer voor HP ProtectTools; Microsoft Security Essentials; Ingebouwde 1.2 TPM-beveiligingschip; Smart Card lezer;
Oog voor veiligheidsslot; Optioneel: Computrace (moet apart worden aangeschaft, abonnement is vereist); Intel antidiefstaltechnologie (Absolute Computrace abonnement is vereist); HP vingerafdruksensor; HP
Privacyfilter

Afmetingen

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

Gewicht

Vanaf 2,61 kg

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerde configuraties beschikbaar

Voeding

90-Watt Smart netadapter (modellen met apart grafisch systeem); 65-Watt HP Smart netadapter (modellen met geïntegreerde video); HP Fast Charge (wordt niet ondersteund door 9-cels primaire of secundaire
batterijen)

Levensduur batterij

9-cels (100-Watt/u) lithium-ion: Tot 13 uur en 30 minuten; 6-cels (62-Watt/u) lithium-ion: Tot 8 uur en 15 minuten

Garantie

3 jaar garantie (upgrades worden apart verkocht), 1 jaar garantie op de primaire batterij; 3 jaar garantie op HP Long Life battery (alleen beschikbaar bij 3 jaar platformgarantie)

1 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.

2 De tests waren niet bedoeld om geschiktheid voor DOD-contractvereisten of militaire doeleinden aan te tonen. Testresultaten vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testcondities.
3 Wordt apart of als optie verkocht.

4 Voor AMD Eyefinity-technologie is een AMD aparte grafische configuratie vereist. Het totaal aantal ondersteunde schermen varieert per model. HP EliteBook 8570p ondersteunt maximaal vier schermen.

5 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Voor 64-bits computergebruik op Intel®-architectuur is een computer nodig

met een processor, chipset, BIOS, besturingssysteem, stuurprogramma's en toepassingen die de Intel® 64-architectuur ondersteunen. De processor werkt niet (ook niet als 32-bits processor) zonder een BIOS dat Intel® 64 ondersteunt. De prestaties variëren,
afhankelijk van uw hardware- en softwareconfiguraties. Intel's nummering relateert niet aan het prestatieniveau.
6 Voor sommige functies van deze technologie – zoals Intel® Active beheertechnologie en Intel virtualisatietechnologie – is aanvullende derde-partij software vereist. De beschikbaarheid van toekomstige toepassingen voor 'virtuele appliances' voor Intel
vPro-technologie is afhankelijk van de leveranciers van derde-partijsoftware. Microsoft Windows is vereist.
7 Voor Intel® T urbo Boost-technologie is een pc vereist met een Intel T urbo Boost-compatibele processor. De prestaties van Intel T urbo Boost zijn afhankelijk van de hardware, de software en de systeemconfiguratie.
8 Videoconferencing is mogelijk op configuraties met een optionele 720p HD-webcam.
9 Internettoegang vereist.

Werk samen met HP Financial Services
Werk samen met HP Financial Services om de innovatieve technologieën te implementeren die uw bedrijf winst en een concurrentievoordeel opleveren. Kijk voor meer informatie over
www.hp.com/go/hpfs.
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De garantie voor HP producten
en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra
garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
Niet alle functies zijn in alle edities van Windows 8 beschikbaar. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van
Windows 8 volledig te benutten. Meer informatie vindt u op: http://windows.microsoft.com/nl-NL/. Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat
door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Intel, Celeron en Core zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation of haar
dochterondernemingen in de VS en andere landen. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.Meer informatie op
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP 15,6 privacyfilter

Geen angst voor nieuwsgierige blikken. Deze unieke pasklare HP oplossing waarborgt dat vertrouwelijke
bedrijfsgegevens, persoonlijke en financiële informatie alleen leesbaar zijn voor de persoon die recht voor
het notebookscherm zit.
Bestelnr.: AU103AA

HP ST09 notebook XL-Battery

Met de HP XL-battery kunt u doorwerken als u lange tijd niet in de buurt van een stopcontact bent. De HP
XL-battery laadt de accu op in het dock, zodat hij niet hoeft te worden verwijderd voordat hij in het dock
wordt geplaatst. Door de langere levensduur is hij ideaal voor gebruikers die altijd onderweg zijn en extra
accuvermogen nodig hebben om de hele dag te werken of lange vergaderingen bij te wonen.
Bestelnr.: QK639AA

HP scherm- en notebookstandaard

De perfecte thuisbasis voor zakenreizigers die voortdurend onderweg zijn: maak van uw HP Business
notebook een desktopoplossing met maximaal twee schermen (notebookscherm en een externe monitor).
De HP verstelbare schermstandaard met innovatieve verstelbare plank is geschikt voor een groot aantal
notebookformaten. Deze standaard is geschikt voor notebooks die op een dockingstation kunnen worden
aangesloten en notebooks zonder dockingconnector. Ingebouwde rollers in de voet maken het mogelijk de
standaard te draaien om uw werk nog gemakkelijker te delen. Een soepel bewegende schermstandaard
met twee scharnieren om verder in diepte en hoogte te verstellen of te kantelen voor maximaal comfort.
Bestelnr.: AW662AA

HP Professional Slim Top Load tas

In de HP Professional Slim Top L oad tas kunt u mappen en document opbergen, vindt u vakken voor
business cards, pda's, mobiele telefoons, pennen, een netadapter en alles wat u nodig heeft als u lang van
huis of kantoor bent. Ontworpen voor ultra-mobiele professionals die vaak en lang onderweg zijn. De HP
Professional Slim Top L oad tas is ontworpen voor notebooks met een 30,7-cm (12,1-inch) of 43,9-cm
(17,3-inch) scherm.
Bestelnr.: AY530AA

3 jaar onsite op de volgende werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite reparatie op de volgende
werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus
Bestelnr.: U4414E
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