HP ProBook 4545s bærbar PC
Din forretningspartner. Denne holdbare bærbare PCen drives av AMD og er optimalisert for Windows 8 Pro. Lag grafikk og spar
batteristrøm. Del filer. Få brukervennlig sikkerhet og multimedieverktøy på en 39,6 cm (15,6" diagonalt) skjerm.
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HP anbefaler Windows.

Beskyttelse fra innsiden og ut.

Bland forretninger og fornøyelser.

Uhell skjer. HP 3D DriveGuard3 bidrar til å beskytte den bærbare PCens harddisk
mot støt og fall slik at dataene er ekstra beskyttet.
Brukervennlige, men likevel robuste, sikkerhetsfunksjoner beskytter dataene
mot uautoriserte brukere. Fra å kreve fingeravtrykk til Face Recognition3, den
bærbare PCen er beskyttet.

HD-webkamera1 for HD-videoer og videokonferanser. ArcSoft Total Media Suite
kan også brukes til å starte webkameraet, redigere personlige bilder og ta opp
video.
Etter en lang dag på jobben kan du slappe av til klar musikk som kommer direkte
fra den bærbare PCen og SRS Premium Sound.

Chassiset i aluminium gir bedre holdbarhet for å holde tritt med mobil bruk.
Flekk- og slitebestandig HP DuraFinish holder den metalliske grå fargen polert.
Det væskebestandige tastaturet hjelper med å beskytte følsom elektronikk og
viktige komponenter mot mindre søl med et tynt lag med mylarfilm under
tastaturet.

Få gjort mer med de riktige
forretningsverktøyene.

Bruk diskret grafikk til å lage strålende visuaelle effekter, og PCen settes
automatisk i batterisparemodus når daglige programmer brukes. AMD Dynamic
Switchable Graphics gjør det uten at du må tenke på det4. Alternativt kan du
oppgradere til AMD Radeon dobbel grafikk5 for å få den avanserte
3D-gjengivelsesytelsen du forventer fra to grafikkprosessorer som kjører
samtidig.
Gi presentasjonene det lille ekstra. Spill av, rediger og lag video- og lydfiler med
ArcSoft Total Media Suite.
Enkel deling av filer med kolleger ved hjelp av USB 3.0-port.

Se på opplæringsvideoer på arbeid og nyt favorittflikkene hjemme – alt takket
være forhåndslastet multimedieprogramvare. Bruk HDMI-porten til å koble til en
stor skjerm hjemme, mens du kjører en film som er lastet ned til den bærbare
PCen6.
Direkte kontakt teller. Oppnå forbedret kommunikasjon med innebygd

HP ProBook 4545s bærbar PC

HP anbefaler Windows.

Operativsystem

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
Windows 8 Pro 32
Windows 8 32
Windows 7 Professional (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra Windows 8 Pro)
Windows® 7 Professional 64
Windows® 7 Home Premium 64
Windows® 7 Home Basic 64
SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Prosessor

AMD Dual-Core A4-4300M APU med Radeon HD 7420D-grafikk (2,5 GHz, 1 MB cache); AMD Dual-Core A6-4400M APU med Radeon HD 7520D-grafikk (2,7 GHz, 1 MB cache); AMD
Quad-Core A8-4500M APU med Radeon HD 7640D-grafikk (1,9 GHz, 4 MB cache)

Minne

Inntil 8 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM
Minnespor: 2 SODIMM

Internt lager

320 GB inntil 500 GB SATA II (7200 rpm)
inntil 750 GB SATA II (5400 rpm)

Oppgraderingsrom

Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD+/-RW SuperMulti DL

Skjerm

39,6 cm (15,6" diagonalt) LED-bakbelyst HD antirefleks (1366 x 768)

Grafikk

Integrert: AMD Radeon HD 7640G; AMD Radeon HD 7520G; AMD Radeon™ HD 7420G-grafikk; Diskret: Grafikk merket HD 7640G + AMD Radeon HD 7650M (1 GB/2 GB DDR3); Grafikk
merket HD 7520G + AMD Radeon HD 7650M (1 GB/2 GB DDR3); Grafikk merket HD 7420G + AMD Radeon HD 7650M (1 GB/2 GB DDR3)

Lyd/bilde

SRS Premium Sound; Integrerte stereohøyttalere; Integrert mikrofon (dobbeltmikrofonarray når utstyrt med webkamera (tillegg)); Funksjonstaster for demping av volum, volum opp
og volum ned; avspilling, tilbakespoling og rask spoling fremover av video- og lydfiler; Stereohodetelefoner/linjeutgang

Trådløsstøtte

Kombinert Broadcom 802.11b/g/n med Bluetooth 4.0 (1x1); Kombinert Ralink 802.11b/g/n (1x1) og Bluetooth

Kommunikasjon

Integrert Realtek 10/100/1000

Utvidelsesspor

1 mediekortleser

Porter og kontakter

2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 VGA; 1 HDMI; 1 stereomikrofoninngang; 1 stereohodetelefon-/linjeutgang; 1 vekselstrøm; 1 RJ-45

Innenhet

Væskebestandig tastatur med drenering
Styrepute med støtte for håndbevegelser, på/av-knapp med LED-indikator, toveis rulling, to valgknapper
HD-webkamera (enkelte modeller)

Programvare

Microsoft® Office Starter (bare Windows 7): Bare Word og Excel® med redusert funksjonalitet og reklame. Ikke PowerPoint® eller Outlook®. Kjøp Office 2010 for å bruke programvaren
med alle funksjoner; Cyberlink Media Suite (bare Windows 8); HP Recovery Manager; HP Support Assistant; Støtte for HP Hotkey-programvare; HP WebBrowser; HP Peak Power
Manager (bare Internett); HP Power Assistant (bare Windows 7); HP Connection Manager (bare Windows 7); HP Wireless Hotspot (bare Windows 8 og Internett); ArcSoft Total Media
Suite (bare Windows 7); Skype-klar; WinZip (bare Windows 7)

Sikkerhet

Standard: HP ProtectTools; HP Client Security (bare Windows 8); Drive Encryption for HP ProtectTools; Credential Manager; HP Security Manager; HP Spare Key; File Sanitizer for HP
ProtectTools (bare Windows 7); Forbedret sikkerhet før oppstart; HP Face Recognition; Feste for sikkerhetslås; Tillegg: Sikkerhetslås; HP fingeravtrykksleser

Mål

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

Vekt

Starter på 2,33 kg

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifiserte konfigurasjoner tilgjengelig; EPEAT® der HP registrerer kommersielle stasjonære produkter. Se www.epeat.net for registreringsstatus i ditt land.

Strøm

90 W smart strømadapter (diskret); 65 W smart strømadapter (integrert); HP Fast Charge (bare tilgjengelig på 9-cellers batterier)

Batteritid

9-cellers (93 Wh) litiumion: Opptil 13 timer 30 minutter; 6-cellers (47 Wh) litiumion: Opptil 7 timer og 15 minutter (integrert); Opptil 7 timer (diskret)

Garanti

1 års begrenset garanti for innleveringsservice (hente- og returservice i noen land) (oppgraderinger tilgjengelig, selges separat), 1 års garanti på primærbatteri

1 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon. Internett-tilgang kreves.
2 Krever Microsoft Windows.

3 Krever Microsoft Windows og et webkamera i tillegg til brukerens mobiltelefon konfigurert.

4 AMD Dynamic Switchable Graphics-teknologi krever AMD “A”-serien APU eller en Intel-prosessor, pluss en AMD Radeon™ diskret grafikkonfigurasjon, og er tilgjengelig for operativsystemet Windows® 7 Professional, Home Premium

og/eller Home Basic. Med AMD Dynamic Switchable Graphics-teknologi er det ikke sikkert at full aktivering av all diskret grafikk og alle skjermfunksjoner støttes på alle systemer (dvs. OpenGL-programmer vil kjøre på den integrerte
GPUen eller APUen, slik det er aktuelt).
5 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
6 HDMI-kabel selges separat.

© 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. Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og som brukes av Hewlett-Packard
Company på lisens.
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. AMD, AMD T urion, Sempron og kombinasjoner av disse er varemerker for Advanced Micro Devices, Inc. Alle andre varemerker eies av sine respektive innehavere.Lær

mer på www.hp.eu/notebooks
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HP ProBook 4545s bærbar PC

HP anbefaler Windows.

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP Mobile USB NLS DVD-RW-stasjon

HP mobil DVD RW-stasjon sørger for en ekstern optisk stasjon til en bærbar PC eller Mini-enhet som ikke
har noen intern stasjon. Den eksterne stasjonen har CD/DVD-støtte i tillegg til lese/skrivefunksjonalitet. Den
kobles til datamaskinen via USB 2.0-porten, og en strømadapter er inkludert.
Produktnummer: A2U57AA

Kombin. lås til HP bærbar PC

Sikre den bærbare og forankringsstasjonen med HP Compaq kombinasjonslås for bærbare PCer.
Produktnummer: AY475AA

HP 65 W tynn adapter

Vekselstrømsadaptere fra HP leverer strøm til den bærbare PCen og lader det interne batteriet samtidig.
Disse adapterne gir deg mulighet til å få strøm til den bærbare PCen når du er ute fra kontoret eller på reise.
X3 Full kompatibilitet avhenger av plattformkonfigurasjon. Hvis 90 W eller mer er nødvendig, vil den
bærbare få strøm ved bruk av basisprogrammer og/eller ved lading. Forsinkelser i ytelsen kan forekomme
på spesifikke plattformkonfigurasjoner hvis det brukes en lavere strømforsyning enn den opprinnelige.
Produktnummer: AX727AA

HP PR06-batteri for bærbar PC

HP hovedbatteri er standardbatteriet for utskifting av originalbatteriet som følger med alle HP bærbare
kontor-PCer og HP Mini. Det er et økonomisk valg for brukere som hovedsakelig bruker den bærbare PCen
når den er plugget inn eller forankret og lades over natten. Ved å bruke et ekstra hovedbatteri fra HP ved
siden av det som følger med HP bærbare kontor-PCer, får man ekstra frihet på reiser og ellers når det ikke
er noen stikkontakt tilgjengelig.
Produktnummer: QK646AA

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

Få best mulig ytelse fra din bærbare kontor-PC fra HP med HP 4 GB PC3-12800 (DDR3 1600 MHz)
SODIMM-minne.
Produktnummer: H2P64AA

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: UK703E

© 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. Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og som brukes av Hewlett-Packard
Company på lisens.
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