Notebook HP EliteBook 8570p
Výkon plus prenosnosť. Tento špičkový notebook, vhodný na podnikanie, je optimalizovaný pre systém Windows 8 Pro a ponúka
odolný dizajn s displejom s uhlopriečkou 39,6 cm (15,6") a rozlíšením HD , výber grafických kariet, vysoký výpočtový výkon a
vysokú kvalitu zvuku.
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Odolný a profesionálny

V notebooku HP EliteBook 8570p sa spája moderný dizajn s precíznym spracovaním,
výsledkom čoho je krásny produkt s povrchovou úpravou platinovej farby.
Vďaka hmotnosti už od 2,61 kg a odolnému dizajnu triedy biznis je tento notebook
pripravený aj na úskalia na služobných cestách. Notebook HP EliteBook 8570p navyše
spĺňa aj náročné podmienky testovania podľa normy MIL-STD 810G na vibrácie, prach,
nárazy, nadmorskú výšku, vysokú a nízku teplotu, skokovú zmenu teploty, vlhkosť a
pády2.
Nežmúrte. Kvalitne zobrazujte pracovné dokumenty, tabuľky a grafiku na displeji s
uhlopriečkou 39,6 cm (15,6 palca) s rozlíšením HD1.

Prekračuje hranice možného

Vyberte si medzi technológiou UMA a výkonom diskrétnej grafiky3 a dosiahnite efektné
zobrazenie, ktoré zapôsobí na šéfa a kolegov. Pripojte ďalšie monitory do celkového
počtu až štyroch obrazoviek a získajte skvelú grafiku a úžasný pocit z práce na tomto
počítači vďaka technológii AMD Eyefinity4.
Vyriešte aj obávané úlohy pomocou výkonných možností spracovania, ktoré poskytujú
najnovšie technológie Intel. Vyberte si procesory Core i5 alebo dvojjadrové procesory i7,
ktoré spĺňajú vaše pracovné požiadavky5.
Obsahuje nové procesory tretej generácie Intel® Core™ s technológiou vPro™3,6, ktoré
pomáhajú znížiť náklady na údržbu IT tým, že umožňujú vzdialenú konfiguráciu,
diagnostiku, izoláciu a opravu infikovaných počítačov.
Zvýšenú pracovnú záťaž dokáže počítač zvládať pomocou dodatočného výkonu
procesora s technológiou Intel Turbo Boost 2.07.

Nabitý všetkými možnými doplnkami

Zapájajte sa do videokonferencií8, webových školení9 a vysielania prúdu videí s
prekvapujúco vysokou kvalitou zvuku. Softvér SRS Premium Sound PRO umožňuje
zdieľať kvalitný zvuk s vysokým výkonom priamo z notebooku. Zabudnite na externé
reproduktory počas prezentácií.
Vďaka širokým možnostiam ukladania majú profesionáli všetky súbory na dosah. Pri
veľkom výbere pevných diskov, ukladacích zariadení SSD3 a SED3 starosti s ukladaním
zmiznú.
Dostupnosť rôznych batérií umožňuje vybrať si medzi najnižšou hmotnosťou a
najdlhšou výdržou batérie.
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Operačný systém

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
Windows 7 Professional (dostupné prostredníctvom práv na prechod na staršiu verziu z 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

Procesor

Intel® Core™ i5-3210M s grafickou kartou Intel HD Graphics 4000 (2,5 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Intel® Core™ i5-3230M s grafickou kartou Intel HD Graphics 4000 (2,6 GHz, vyrovnávacia pamäť 3
MB, 2 jadrá); Intel® Core™ i5-3320M s grafickou kartou Intel HD Graphics 4000 (2,6 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Intel® Core™ i5-3340M s grafickou kartou Intel HD Graphics 4000 (2,7 GHz,
vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Intel® Core™ i5-3360M s grafickou kartou Intel HD Graphics 4000 (2,8 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Intel® Core™ i5-3380M s grafickou kartou Intel HD Graphics
4000 (2,9 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Intel® Core™ i7-3520M s grafickou kartou Intel HD Graphics 4000 (2,9 GHz, vyrovnávacia pamäť 4 MB, 2 jadrá); Intel® Core™ i7-3540M s grafickou kartou Intel
HD Graphics 4000 (3 GHz, vyrovnávacia pamäť 4 MB, 2 jadrá)

Čipová sada

Mobile Intel® QM77 Express

Pamäť

Maximálne 16 GB 1 600 MHz DDR3 SDRAM
Pamäťové sloty: 2 SODIMM

Vnútorná pamäť

320 GB maximálne 750 GB SATA (7 200 ot./min.)
128 GB maximálne 180 GB Pevné disky SSD
maximálne 256 GB Jednotka SATA SE SSD

Rozširujúca zásuvka

DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD-ROM

Obrazovka

Uhlopriečka 39,6 cm (15,6"), LED-podsvietenie, HD anti-glare, (1366 x 768); Uhlopriečka 39,6 cm (15,6"), LED-podsvietenie, HD+ WVA anti-glare (1600 x 900); Uhlopriečka 39,6 cm (15,6"), LED-podsvietenie,
FHD WVA anti-glare (1920 x 1080)

Grafika

Integrovaná: grafická karta Intel® HD Graphics 4000; diskrétna: grafická karta AMD Radeon HD 7570M (vyhradená pamäť GDDR5 1 GB)

Audio/Vizuálne

Softvér SRS Premium Sound PRO; integrované stereoreproduktory; výstup na stereoslúchadlá/zvukový výstup; vstup na stereomikrofón; integrovaná sústava dvoch mikrofónov

Podpora pre bezdrôtové
technológie

Širokopásmové mobilné pripojenie HP hs2350 HSPA+; širokopásmové mobilné pripojenie HP un2430 EV-DO/HSPA; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; integrovaný modul HP s technológiou
Bluetooth 4.0+ EDR

Možnosti komunikácie

Vstavané sieťové pripojenie Intel 82579LM Gigabit (10/100/1000 NIC)

Rozširujúce sloty

1 karta Express Card/54; 1 SD/MMC

Porty a konektory

2 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 kombinovaná jednotka eSATA/USB 2.0; 1 USB 2.0 na nabíjanie; 1 externý monitor VGA; 1 DisplayPort; 1 1394a; 1 vstup na stereomikrofón; 1 výstup na stereoslúchadlá/zvukový výstup; 1
konektor napájania; 1 RJ-11 (vybrané modely); 1 RJ-45; 1 dokovací konektor; 1 konektor na sekundárnu batériu; 1 sériový port

Vstupná jednotka

Vodeodolná klávesnica s numerickou časťou a odvodnením
Touchpad s tlačidlom zapnúť/vypnúť, dvojcestné skrolovanie, gestá, dve výberové tlačidlá; Pointstick s dvomi prídavnými výberovými tlačidlami
720p HD webkamera (vybrané modely)

Softvér

Microsoft® Office Starter: iba obmedzené funkcie programov Word a Excel®, s reklamou. Bez programov PowerPoint® a Outlook®. Zakúpte si balík Office 2010, aby ste mohli používať softvér s úplnou
funkčnosťou; 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; softvér HP Webcam (vybrané modely); Adobe® Flash Player; Corel WinDVD (vybrané modely); PDF Complete Corporate Edition; Roxio MyDVD Business 2010 (vybrané modely); Roxio Secure
Burn (vybrané modely); WinZip Basic

Zabezpečenie

Štandardne: HP Disk Sanitizer; HP ProtectTools; HP Spare Key (vyžaduje sa úvodné používateľské nastavenie); Central Management for HP ProtectTools; Credential Manager for HP ProtectTools; Drive Encryption
for HP ProtectTools; rozšírené zabezpečenie pred spustením; Face Recognition for HP ProtectTools; File Sanitizer for HP ProtectTools; Microsoft Security Essentials; vstavaný zabezpečovací čip TPM 1.2; čítačka
kariet Smart Card; zásuvka na bezpečnostný zámok; voliteľne: Computrace (predáva sa samostatne a vyžaduje zakúpenie predplatného); technológia Intel Anti-Theft (vyžaduje sa predplatné technológie
Absolute Computrace); snímač odtlačkov prstov HP; filter ochrany osobných údajov HP

Rozmery

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

Hmotnosť

Už od hmotnosti 2,61 kg

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

K dispozícii konfigurácie spĺňajúce normu ENERGY STAR®

Zdroj

Sieťový adaptér Smart 90 W (modely s diskrétnou grafikou); sieťový adaptér HP Smart 65 W (modely s integrovanou grafikou); technológia rýchleho nabíjania HP (nie je podporovaná pri 9-článkových primárnych
a náhradných batériách)

Životnosť batérie

9-článková batéria Li-Ion (100 Wh): až 13 hodín a 30 minút; 6-článková batéria Li-Ion (62 Wh): až 8 hodín a 15 minút

Záruka

3-ročná obmedzená záruka (dostupné rozšírenia, predávané osobitne), 1-ročná záruka na primárnu batériu; 3-ročná záruka na batériu HP s dlhou výdržou (dostupná iba s 3-ročnou limitovanou zárukou na
platformu)

1 Na zobrazenie obrázkov HD je potrebný obsah HD.

2 Účelom testovania nebolo preukázať splnenie požiadaviek zmlúv amerického ministerstva obrany alebo na vojenské používanie. Výsledky testovania nie sú zárukou budúceho výkonu za týchto testovacích podmienok.
3 Predávané samostatne alebo ako voliteľná funkcia.

4 Technológia AMD Eyefinity vyžaduje konfiguráciu s diskrétnou grafikou AMD. Celkový počet podporovaných obrazoviek sa líši podľa modelu. Notebook HP EliteBook 8570p podporuje až štyri obrazovky.

5 Viacjadrová technológia je navrhnutá na zlepšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Prínos tejto technológie nemôžu využiť všetci zákazníci ani všetky softvérové aplikácie. 64-bitové spracovanie dát na architektúre Intel® vyžaduje počítačový systém s

procesorom, súpravou čipov, systémom BIOS, operačným systémom, ovládačmi zariadení a aplikáciami podporujúcimi architektúru Intel® 64. Procesory nebudú fungovať (vrátane 32-bitovej prevádzky) bez systému BIOS podporujúceho architektúru Intel® 64.
Výkon sa líši v závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.
6 Niektoré funkcie tejto technológie, ako napríklad technológia Intel® Active Management a technológia Intel Virtualization, vyžadujú na svoje fungovanie softvér tretích strán. Dostupnosť použitia „virtuálnych zariadení“ pre technológiu Intel vPro v budúcnosti
závisí od dodávateľov softvéru tretích strán. Vyžaduje sa systém Microsoft Windows.
7 Technológia Intel® T urbo Boost vyžaduje počítač s procesorom s podporou Intel T urbo Boost. Výkon technológie Intel T urbo Boost sa líši v závislosti od hardvéru, softvéru a celkovej konfigurácie systému.
8 Videokonferencie sú dostupné pri konfiguráciách s voliteľnou webovou kamerou 720p s rozlíšením HD.
9 Vyžaduje sa prístup na internet.

Zoznámte sa so službou HP Financial Services
Zoznámte sa so službou HP Financial Services a implementujte inovatívne technológie nevyhnutné na podporu obchodnej hodnoty a odlíšenie sa od konkurencie. Podrobnejšie
informácie nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky
vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené
v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 8. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 8 môžu systémy vyžadovať
aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Podrobnosti nájdete na adrese http://windows.microsoft.com/sk-SK/. Bluetooth je ochrannou známkou svojho majiteľa a
spoločnosť Hewlett-Packard ju používa na základe licencie. Intel, Celeron a Core sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Intel
Corporation alebo jej pobočiek v USA a v ďalších krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.Ďalšie informácie sa nachádzajú na
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4AA3-8441SKE, február 2013

Notebook HP EliteBook 8570p

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Filter ochr. súkromia HP 15,6

Netreba sa už obávať zvedavých očí. Toto jedinečné riešenie od spoločnosti HP, ktoré je vytvorené tak, aby
spĺňalo vaše potreby, zabezpečuje, že dôverné obchodné údaje, osobné informácie a finančné záznamy
môže vidieť iba osoba, ktorá sedí priamo pred obrazovkou prenosného počítača.
Číslo produktu: AU103AA

Batéria HP ST09 pre pren. počítač s
predĺž. životnosťou

Batéria HP s predĺženou životnosťou vám umožní pracovať dlhšie bez elektrickej zásuvky. Batéria s
predĺženou výdržou HP ponúka pohodlie pri nabíjaní batérie pri zapojení v dokovacej stanici, takže ju
nepotrebujete pred dokovaním vyberať. Vďaka zlepšenej výdrži batérie sú tieto batérie ideálnym riešením
pre „bojovníkov v teréne“, ktorí potrebujú lepšiu výdrž počas celodňovej práce s počítačom alebo dlhých
stretnutí.
Číslo produktu: QK639AA

Stojan pre notebook a monitor HP

Perfektná domáca základňa pre podnikových cestovateľov, ktorí sú stále na cestách - premení váš pracovný
notebook HP na stolné riešenie s podporou dvoch displejov (displej notebooku plus externý displej).
Prispôsobivý dizajn nastaviteľného stojana monitora HP dokáže pojať množstvo rozmerov notebookov s
novátorskou nastaviteľnou poličkou. Tento stojan sa tiež dokáže prispôsobiť prenosným počítačom, ktoré
môžu byť pripojené k dokovacej stanici a notebookom, ktoré nemajú dokovací konektor. Integrované
základné valce vám umožnia otáčať stojan, takže môžete jednoduchšie zdieľať svoju prácu. Dvojkĺbový
stojan s hladkým pohybom monitora umožňuje širšie nastavenie hĺbky, výšky a sklonu pre maximálne
pohodlie.
Číslo produktu: AW662AA

Tenký kufrík HP Professional Top Load

Tenký kufrík HP Professional Slim Top L oad vám umožní skladovať priečinky a iné dokumenty a obsahuje
skladovací priestor pre podnikové karty, PDA, telefóny, perá, sieťový adaptér a iné predmety potrebné v
prípade dlhšieho opustenia kancelárie alebo domácnosti. Navrhnuté pre ultra-mobilných profesionálov,
ktorí sú často a dlho na cestách. Puzdro HP Professional Slim Top L oad Case je navrhnuté pre notebooky s
uhlopriečkou obrazovky 12,1 palca (30,7 cm) alebo 17,3 palca (43,9 cm).
Číslo produktu: AY530AA

3-ročná záruka, nasledujúci pracovný
deň

Ak sa vyskytne problém s počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci
pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov
Číslo produktu: U4414E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky
vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené
v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 8. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 8 môžu systémy vyžadovať
aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Podrobnosti nájdete na adrese http://windows.microsoft.com/sk-SK/. Bluetooth je ochrannou známkou svojho majiteľa a
spoločnosť Hewlett-Packard ju používa na základe licencie. Intel, Celeron a Core sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Intel
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