HP EliteBook 8570p bærbar PC
Kraft pluss portabilitet. Denne førsteklasses bærbare kontor-PCen er optimalisert for Windows 8 Pro og har en robust design
med en 39,6 cm (15,6" diagonalt) HD-skjerm , grafikkalternativer, kraftig databehandling og jevn lydkvalitet.
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HP anbefaler Windows.

Solid og profesjonell

HP EliteBook 8570p blander moderne design og nøyaktig kontruksjon, og er et vakkert
produkt med platinafarget finish.
Den har en startvekt på 2,61 kg (5,76 pund), og den solide designen betyr at denne
bærbare PCen tåler påkjenningene ved forretningsreiser. I tillegg har HP EliteBook
8570p bestått omfattende MIL-STD 810G-testing for vibrasjon, støv, støt, høyde over
havet, høy og lav temperatur, temperatursjokk, fuktighet og fall2.
Ikke se skjevt. Se dokumenter, regneark og grafikk tydelig på den 15,6" (diagonalt)
HD-skjermen1.

Yter over

Velg mellom UMA eller diskret grafikkytelse3 for å lage virkningsfulle visuelle effekter
som imponer sjefen og kollegaer. Koble til flere skjermer for å få totalt fire skjermer
som gir en omsluttende grafikk- og databehandlingsopplevelse med AMD
Eyefinity-teknologi4.
Håndter avskrekkende oppgaver med den kraftige databehandlingen i Intels nyeste
teknologi. Velg fra Core i5- eller i7 Dual-Core-prosessorer for å dekke dine
behandlingsbehov5.
Har de nye tredjegenerasjons Intel® Core™-prosessorene med vPro™-teknologi3,6 som
bidrar til å redusere IT-vedlikeholdskostnader ved å muliggjøre ekstern konfigurering,
diagnostisering, isolering og reparasjon av infiserte PCer.
Når arbeidsbelastningen øker, holder PCen tritt med ekstra prosessorytelse, takket
være Intel Turbo Boost-teknologi 2.0 7.

Fullpakket med alt ekstra

Delta på videokonferanser8 eller web-basert opplæring9, eller streame videoer med
jevn lydkvalitet som du vil bli overrasket over på en bærbar PC. SRS Premium Sound
PRO gjør også at du kan dele skarp, kraftig lyd direkte fra den bærbare PCen. Glem de
ekstra høyttalerne under presentasjoner.
Massevis av lagringsalternativer gjør at profesjonelle brukere kan ha alle filer innenfor
rekkevidde. Med flere valg mellom harddisker, SSDer3 og SEDs3 forsvinner
lagringsproblemer.
Ulike batterialternativer lar deg velge mellom lav vekt og lang batteridriftstid.
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Operativsystem

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
Windows 7 Professional (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter 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

Prosessor

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

Brikkesett

Mobile Intel® QM77 Express

Minne

Inntil 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Minnespor: 2 SODIMM

Internt lager

320 GB inntil 750 GB SATA (7200 rpm)
128 GB inntil 240 GB Solid State-stasjon
inntil 256 GB SATA SE SSD

Oppgraderingsrom

DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD-ROM

Skjerm

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

Grafikk

Integrert: Intel® HD Graphics 4000; Diskret: AMD Radeon HD 7570M (1 GB GDDR5 dedikert)

Lyd/bilde

SRS Premium Sound PRO; Integrerte stereohøyttalere; Stereohodetelefoner/linjeutgang; Stereomikrofoninngang; Integrert "dual array"-mikrofon

Trådløsstøtte

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 integrert modul med Bluetooth 4.0+ EDR

Kommunikasjon

Integrert Intel 82579LM Gigabit-nettverkstilkobling (10/100/1000 NIC)

Utvidelsesspor

1 ExpressCard/54; 1 SD/MMC

Porter og kontakter

2 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 kombinert eSATA/USB 2.0; 1 USB 2.0 lading; 1 ekstern VGA-skjerm; 1 DisplayPort; 1 1394a; 1 stereomikrofoninngang; 1 stereohodetelefon-/linjeutgang; 1 vekselstrøm; 1 RJ-11 (enkelte
modeller); 1 RJ-45; 1 forankringskontakt; 1 kontakt for sekundært batteri; 1 seriell

Innenhet

Sølbestandig tastatur med talltastgruppe og drenering
Styreplate med på/av-knapp, toveis rulling, bevegelser, to valgknapper; Pekestikke med to ekstra pekestikkeknapper
720p HD-webkamera (enkelte modeller)

Programvare

Microsoft® Office Starter: Bare Word og Excel® med redusert funksjonalitet, med reklame. Ingen PowerPoint® eller Outlook®). Kjøp Office 2010 for å bruke programvaren med alle funksjoner; Microsoft Security
Essentials; HP Connection Manager; Støtte for HP Hotkey; HP Power Assistant; HP ProtectTools for Central Management; HP ProtectTools Security Manager; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP
webkamera-programvare (enkelte modeller); Adobe® Flash Player; Corel WinDVD (enkelte modeller); PDF Complete Corporate Edition; Roxio MyDVD Business 2010 (enkelte modeller); Roxio Secure Burn (enkelte
modeller); WinZip Basic

Sikkerhet

Standard: HP Disk Sanitizer; HP ProtectTools; HP Spare Key (krever førstegangsoppsett av bruker); Central Management for HP ProtectTools; Credential Manager for HP ProtectTools; Drive Encryption for HP
ProtectTools; Forbedret sikkerhet før oppstart; Face Recognition for HP ProtectTools; File Sanitizer for HP ProtectTools; Microsoft Security Essentials; TPM innebygd sikkerhetsbrikke 1.2; smartkortleser; Feste for
sikkerhetslås; Tillegg: Computrace (selges separat og krever kjøp av abonnement); Intel Anti-Theft Technology (krever abonnement på Absolute Computrace); HP fingeravtrykksensor; HP personvernfilter

Mål

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

Vekt

Starter på 2,61 kg

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifiserte konfigurasjoner tilgjengelig

Strøm

90-watts smart strømadapter (modeller med diskret grafikk); 65-watts HP smart strømadapter (modeller med integrert grafikk); HP Fast Charge (støttes ikke på 9-cellers primære eller sekundære batterier)

Batteritid

9-cellers (100 Wt) litiumion: Opptil 13 timer og 30 minutter; 6-cellers (62 Wt) litiumion: Opptil 8 timer og 15 minutter

Garanti

3 års begrenset garanti (oppgraderinger tilgjengelig, selges separat), 1 års begrenset garanti på primærbatteri; 3 års garanti på HP Long Life-batteri (bare tilgjengelig med 3 års begrenset plattformgaranti)

1 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.

2 Testingen ble ikke utført for å demonstrere egnethet for DOD-kontaktskrav eller for militær bruk. Testresultatene er ikke en garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene.
3 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.

4 AMD Eyefinity-teknologi krever konfigurasjon med AMD diskret grafikk. Totalt antall skjermer som støttes, varierer etter modell. HP EliteBook 8570p støtter opptil fire skjermer.

5 Multi Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg denne teknologien. 64-bits databehandling med Intel®-arkitektur krever en datamaskin

med prosessor, brikkesett, BIOS, operativsystem, enhetsdrivere og programmer som er klargjort for Intel® 64-arkitekturen. Prosessorer vil ikke fungere (inkludert 32-bits behandling) uten en BIOS som er klar for Intel® 64-arkitekturen. Ytelsen varierer, avhengig
av konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
6 Noe funksjonalitet i denne teknologien, som Intel® Active Management Technology og Intel Virtualization Technology, krever tilleggsprogramvare fra tredjepart for å kjøre. Tilgangen på fremtidige "virtuelle innretninger"-applikasjoner for Intel vPro-teknologi
avhenger av programvare fra tredjeparter. Microsoft Windows kreves.
7 Intel® T urbo Boost-teknologi krever en PC med en prosessor som har Intel T urbo Boost-funksjon. Intel T urbo Boost-ytelsen varierer avhengig av maskinvare, programvare og generell systemkonfigurasjon.
8 Videokonferanser er tilgjengelig på konfigurasjoner med 720p HD-webkamera (tillegg).
9 Internett-tilgang kreves.

Ta kontakt med HP Financial Services
Ta kontakt med HP Financial Services for å implementere nyskapende teknologi som er viktig for å øke forretningsverdi og konkurransedyktig differensiering. Mer informasjon om
www.hp.com/go/hpfs.
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester
er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP
påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle versjoner av Windows 8. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare for å utnytte funksjonaliteten i
Windows 8 fullt ut. Se http://windows.microsoft.com/nb-NO/ for detaljer. Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og som brukes av Hewlett-Packard Company på
lisens. Intel, Celeron og Core er varemerker eller registrerte varemerker for Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører sine
respektive rettighetsinnehavere.Lær mer på www.hp.eu/notebooks
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP 15,6 personvernfilter

Du trenger ikke lenger bekymre deg for nysgjerrige øyne. Denne unike HP-løsningen sikrer at konfidensielle
forretningsdata, personlig informasjon og regnskapsposter bare er synlig for personen som sitter rett foran
skjermen.
Produktnummer: AU103AA

HP ST09 Extended Life-batteri for
bærbar PC

Med HP Extended Life-batteriet kan du arbeide lenger uten tilgang til noen stikkontakt. HP Extended
Life-batteriet kan lades mens det er forankret, slik at det må ikke tas ut før forankting. Den forbedrede
batteridriftstiden gjør disse batteriene til en ideell løsning for "korridorkrigeren" som trenger ekstra
batteridriftstid til de daglige arbeidsoppgavene eller lange møter.
Produktnummer: QK639AA

HP stativ for bærbar PC og skjerm

Den perfekte hjemmebasen for forretningsbrukere som konstant er på reise - gjør om din bærbare
kontor-PC til en stasjonær løsning som støtter opptil to skjermer (skjermen på den bærbare pluss ekstern
skjerm). Designen gjør at HP justerbart stativ kan tilpasses en rekke størrelser på bærbare PCer ved hjelp av
den innovative, justerbare hyllen. Dette stativet har også plass for bærbare PCer som kan kobles til en
forankringsstasjon, og bærbare som ikke har forankringskontakt. Integrerte valser i foten lar deg rotere
stativet slik at du enklere kan dele arbeidet ditt med andre. Et dobbelhengslet, lettbevegelig visningsstativ
gir mulighet til større justering av dybde, høyde og vinkel og med det oppnå maksimal komfort.
Produktnummer: AW662AA

HP Professional tynn toppmatet veske

Med HP Professional tynn veske med toppåpning kan du oppbevare mapper og andre dokumenter, og den
har oppbevaringsrom for visittkort, PDAer, mobiltelefoner, penner, strømadapter og annet som trengs når
du skal være lenge borte fra kontoret eller hjemmet. Laget for svært mobile profesjonelle brukere som ofte
er på reise i lange perioder. HP Professional Series-veske med toppåpning er laget for bærbare PCer med
12,1-tommers (30,7 cm) eller 17,3-tommers (43,9 cm) skjerm.
Produktnummer: AY530AA

3 år, neste virkedag på stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker,
hvis problemet ikke kan løses eksternt
Produktnummer: U4414E
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