HP ProBook 4545s bærbar computer
Din forretningspartner. Denne robuste bærbare pc med AMD-processor er optimeret til Windows 8 Pro. Skab grafik, og spar på
batteriet. Del filer. Få brugervenlige sikkerheds- og multimedieværktøjer på en 39,6 cm (15,6") (diagonalt) skærm.
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HP anbefaler Windows.

Beskyttelse fra top til tå.

Kombiner forretning med fornøjelse.

tastaturet.
Der kan jo ske ulykker. HP 3D DriveGuard2 er med til at beskytte den bærbare
pc's harddisk mod stød og fald, så dine data er godt beskyttede.
Brugervenlige dog robuste sikkerhedsfunktioner sikrer dine data mod
uautoriserede brugere. Din bærbare pc er beskyttet med både
fingeraftrykslæser og ansigtsgenkendelse3.

HD-webkamera1 til HD-video og videokonferencer. ArcSoft Total Media Suite kan
også bruges til at starte webkameraet og udføre fotoredigering og
videooptagelse.
Efter en lang dag på arbejdet kan du slappe af til skarpe musiknumre, der
kommer direkte fra din bærbare pc og SRS Premium Sound.

Aluminiumskabinettet tilbyder ekstra holdbarhed for at holde trit med mobil
anvendelse. Den smudsafvisende og robuste HP DuraFinish sørger for, at den
metalliske grå overflade hele tiden ser poleret ud.
Det spildsikrede tastatur er med til at beskytte den følsomme elektronik og
nøglekomponenterne mod mindre spild med et tyndt lag af Mylar-folie under

Overkom mere med de rigtige værktøjer.

Brug særskilt grafik til at oprette flotte billeder, og din pc skifter automatisk til
batterisparetilstand, når der anvendes hverdagsprogrammer. AMD's Dynamic
Switchable Graphics kan gøre det uden at øge arbejdsmængden4. Du kan også
opgradere til AMD Radeon Dual Graphics5 for at få den højtydende gengivelse af
avanceret 3D-grafik, du forventer af to grafikprocessorer, der kører samtidigt.
Giv dine præsentationer kant. Afspil, rediger og fremstil video- og lydfiler med
ArcSoft Total Media Suite.
Du kan let dele filer med kolleger ved hjælp af USB 3.0-porten.

Se undervisningsvideoer på arbejdspladsen, og se din yndlingsfilm hjemme – alt
sammen takket være den forudindlæste multimediesoftware. Brug HDMI-port
for at tilslutte en stor skærm hjemme, mens du afspiller en film, som er
downloadet på din bærbare pc6.
Det er vigtigt at få ansigtet med. Få bedre kommunikation med indbygget

HP ProBook 4545s bærbar computer

HP anbefaler Windows.

Operativsystem

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
Windows 8 Pro 32
Windows 8 32
Windows 7 Professional (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 8 Pro)
Windows® 7 Professional 64
Windows® 7 Home Premium 64
Windows® 7 Home Basic 64
SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Processor

AMD dual-core A4-4300M APU med Radeon HD 7420G-grafikkort (2,5 GHz, 1 MB cache); AMD dual-core A6-4400M APU med Radeon HD 7520G-grafikkort (2,7 GHz, 1 MB cache);
AMD dual-core A8-4500M APU med Radeon HD 7640G-grafikkort (1,9 GHz, 4 MB cache);

RAM

Op til 8 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM
Hukommelsessokler: 2 SODIMM

Internt lager

320 GB op til 500 GB SATA II (7200 o/m)
op til 750 GB SATA II (5400 o/min.)

Opgraderingsbås

Blu-ray ROM dvd+/-rw SuperMulti DL; Dvd+/-rw SuperMulti DL

Skærm

39,6 cm (15,6") (diagonalt) LED-belyst HD refleksfri (1366 x 768)

Grafik

Integreret: AMD Radeon HD 7640G; AMD Radeon HD 7520G; AMD Radeon™ HD 7420G-grafikkort Særskilt: Graphic Branding HD 7640G + AMD Radeon HD 7650M (1 GB/2 GB DDR3);
Graphic Branding HD 7520G + AMD Radeon HD 7650M (1 GB/2 GB DDR3); Graphic Branding HD 7420G + AMD Radeon HD 7650M (1 GB/2 GB DDR3)

Audio/visuel

SRS Premium Sound; Integrerede stereohøjttalere; Integreret mikrofon (to mikrofoner, når udstyret med webkamera (tilbehør)); Funktionstaster til at slukke for eller skrue op og ned
for lyden; afspil, tilbage, fast-forward af video- og lydfiler; Stereohovedtelefon/line out;

Understøttelse af trådløs

Broadcom 802.11 b/g/n med Bluetooth 4.0-kombination (1 x 1); Ralink 802.11 b/g/n (1 x 1) og Bluetooth-komination

Kommunikation

Integreret Realtek 10/100/1000

Udvidelsessokler

1 Mediekortlæser

Porte og stik

2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 VGA; 1 HDMI; 1 stereomikrofonstik; 1 stik til stereohovedtelefoner/udgående stik; 1 strømstik; 1 RJ-45

Inputenhed

Tastatur, der modstår spild, med dræn
Touchpad, der understøtter bevægelse, tænd/slukknap med LED-indikator, tovejs-rul, 2 valgknapper
HD-webkamera (visse modeller)

Software

Microsoft® Office Starter (kun Windows 7): Kun Word og Excel® med reduceret funktionalitet og reklamer. Ikke PowerPoint® eller Outlook®. Køb Office 2010 for at få den komplette
software; Cyberlink Media Suite (kun Windows 8); HP Recovery Manager; HP Support Assistant; Software til HP-genvejstasterne; HP WebBrowser; HP Optimal Power Manager (kun
web); HP Power Assistant (kun Windows 7); HP Connection Manager (kun Windows 7); HP Wireless Hotspot (kun Windows 8 og web); ArcSoft Total Media Suite (kun Windows 7);
Skype-kompatibelt; WinZip (kun Windows 7)

Sikkerhed

Standard: HP ProtectTools; HP Client Security (Windows 8); Drevkryptering til HP ProtectTools Credential Manager; HP Security Manager; HP SpareKey; File Sanitizer til HP
ProtectTools (kun Windows 7); Enhanced Pre-Boot Security; HP Ansigtsgenkendelse; Holder til sikkerhedslås; Tilbehør: Sikkerhedslås; HP fingeraftrykslæser

Mål

37,5 x 25,6 x 3,5 cm

Vægt

Fra 2,33 kg

Overholdelse af starndarder
for energieffektivitet

Der fås ENERGY STAR® -mærkede konfigurationer; EPEAT® Gold, hvor HP registrerer kommercielle desktopprodukter. Se www.epeat.net for registreringsstatus i dit land.

Strøm

90 W Smart lysnetadapter (særskilt); 65 W Smart lysnetadapter (integreret); HP Fast Charge (kun tilgængelig på 9-cellers batterier)

Batterilevetid

9-cellers (93 WHr) Li-Ion Op til 13 timer og 30 minutter; 6-cellers (47 WHr) Li-Ion Op til 7 timer og 15 minutter (integreret); Op til 7 timer (særskilt)

Garanti

1 års begrænset garanti for indlevering (afhentning og returnering i nogle lande, mulighed for opgradering, der skal købes separat), 1 års garanti på det primære batteri

1 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør Kræver internetadgang.
2 Kræver Microsoft Windows.

3 Kræver Microsoft Windows og et webkamera samt opsætning af brugerens mobiltelefon.

4 AMD Dynamic Switchable Graphics-teknologi kræver enten en AMD "A"- eller "E"-serie APU eller en Intel-processor, plus særskilt AMD Radeon™-grafikkort og fås til operativsystemerne Windows® 7 Professional, Home Premium

og/eller Home Basic. Med AMD's Dynamic Switchable Graphics-teknologi er det muligvis ikke muligt at aktivere understøttelse af samtlige funktioner i særskilte grafikkort eller skærme på alle systemer (eksempelvis kører
OpenGL-programmer på den integrerede GPU eller APU, afhængigt af systemet).
5 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør
6 HDMI-kabel skal anskaffes særskilt.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De angivne oplysninger kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de
erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for
tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets ejer og anvendes af Hewlett-Packard Company under licens.
Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte funktionaliteten i
Windows 8 fuldt ud. Læs mere på http://windows.microsoft.com/da-DK/ Bluetooth er et varemærke tilhørende dets ejer og anvendes af Hewlett-Packard Company under
licens. AMD, AMD T urion, Sempron og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.Få

mere at vide på www.hp.eu/notebooks
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HP anbefaler Windows.

Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP Mobile USB NLS dvd-rw-drev

HP Mobile dvd rw'en er et praktisk optisk drev til laptops eller mini'er, der ikke har et internt drev. Det
eksterne drev kan bruges til cd'er og dvd'er samt Read/Write-funktionalitet. Det tilsluttes computeren via et
USB 2.0 stik, og der medfølger lysnetadapter.
Produktnummer: A2U57AA

Kombinationslås til HP notebook

Beskyt din notebook og dockingstation med HP's Compaq Notebook kombilås.
Produktnummer: AY475AA

HP 65 W slank adapter

Vekselstrømsadaptere fra HP forsyner din bærbare computer med strøm og oplader samtidig det interne
batteri. Med disse adaptere kan du forsyne din bærbare computer med strøm, når du er væk fra kontoret
eller på farten. X3 Fuld kompatibilitet afhænger af platformens konfiguration. Hvis der er brug for 90 W eller
mere, får den bærbare pc strøm ved brug af grundlæggende programmer og/eller ved opladning. Ydelsen
kan falde på visse platformskonfigurationer, hvis der bruges en mindre strømforsyning end den oprindelige.
Produktnummer: AX727AA

HP PR06-batteri til bærbar

Det primære HP-batteri er et standardbatteri til udskiftning af det originale batteri, der følger med alle
bærbare HP Business-computere og HP Mini'er. Det er en økonomisk løsning for brugere, der primært
benytter deres bærbare computer tilsluttet en kontakt eller sat i en dock, så den oplades over natten. Med
et ekstra primært HP-batteri ud over det, der følger med HP's bærbare Business-computere, får man ekstra
frihed og er således ikke så afhængig af stikkontakter.
Produktnummer: QK646AA

HP 4 GB PC3-12800 (DDR3 1600 MHz)
SODIMM

Optimer din bærbare HP-virksomhedscomputers ydelse med HP 4 GB PC3-12800 (DDR3 1600 MHz)
SODIMM-hukommelse.
Produktnummer: H2P64AA

3 års service onsite næste hverdag

Få 3 års reparation næste hverdag onsite udført af HP-kvalificeret tekniker for din computerenhed, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: UK703E

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De angivne oplysninger kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de
erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for
tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets ejer og anvendes af Hewlett-Packard Company under licens.
Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte funktionaliteten i
Windows 8 fuldt ud. Læs mere på http://windows.microsoft.com/da-DK/ Bluetooth er et varemærke tilhørende dets ejer og anvendes af Hewlett-Packard Company under
licens. AMD, AMD T urion, Sempron og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.Få

mere at vide på www.hp.eu/hpoptions
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