HP ProBook 6475b bærbar computer
Gør op med status quo. Denne konfigurerbare bærbare pc er optimeret til Windows® 7 Professional og har en 35,6 cm (14")
(diagonalt) skærm, UMA-grafik og den seneste AMD-teknologi. Det professionelle design og HP 3D DriveGuard hjælper med at
beskytte dine data mod den hårde medfart på farten.
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HP anbefaler Windows.

Bygget til arbejde på farten.

Denne bærbare computer til almindelig virksomhedsbrug giver dig et professionelt look
med sit skærmkabinet af perleblæst aluminium og sin slidstærke stålfarvede finish.
Der kan jo ske ulykker. HP 3D DriveGuard1 er med til at beskytte din bærbare pc's
harddisk mod stød og fald, så dine data er bedre beskyttet.
Gå ikke på kompromis med skærmstørrelsen for at få mobilitet. Du kan nemt tage
denne bærbare pc med en 35,6 cm (14") (diagonalt) HD-2 eller HD+-skærm2 med til alle
dine møder.

Det er godt at have flere valgmuligheder.

Få bedre sikkerhed og nemmere adgang til din computer med chipkortlæseren3 (tilvalg).
Det er nemt at navigere rundt på skærmen ved hjælp af pegepinden3 (tilvalg).
Sørg for, at dine data er sikre, med HP Fingerprint Sensor3, der bruger
fingeraftryksgodkendelse til at logge på Windows og websteder.
Nogle gange er det nødvendigt at ses ansigt til ansigt. Vælg HD-webcam2,3,4 for at
oprette virtuel forbindelse til kolleger i hele verden uden at forlade kontoret.
Hvad er vigtigst – lettere vægt eller længere batterilevetid? Konfigurer din bærbare pc
med de batteriløsninger, der passer bedst til dig.

Få en virksomhedsklar bærbar computer.

Klar dine arbejdsopgaver uden problemer med AMD's seneste
databehandlingskapacitet.
Skab imponerende billeder med standard (UMA) grafik5. Tilslut yderligere skærme op til
i alt fire skærme for at få en medrivende grafik- og it-oplevelse med AMD
Eyefinity-teknologi6.
Få adgang til internettet og e-mail flere steder end nogensinde før takket være flere
trådløse teknologier7, der hjælper dig med at bevare forbindelsen – fra Wi-Fi
CERTIFIED™ WLAN7 til HP Mobile Broadband med 3G og 4G3,8 og valgfri
Bluetooth-forbindelse3.
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HP anbefaler Windows.

Operativsystem

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

Processor

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

Chipsæt

AMD A70M FCH

RAM

Op til 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Hukommelsessokler: 2 SODIMM

Internt lager

320 GB op til 750 GB SATA II (7200 o/m)
op til 128 GB Solid State-drev

Opgraderingsbås

Dvd+/-rw SuperMulti DL; Dvd-rom

Skærm

35,6 cm (14") (diagonalt) LED-bagbelyst HD refleksfri (1366 x 768); 35,6 cm (14") (diagonalt) LED-bagbelyst HD+ refleksfri (1600 x 900)

Grafik

AMD Radeon HD 7640G; AMD Radeon HD 7520G

Audio/visuel

SRS Premium Sound; Integrerede stereohøjttalere; Integreret mikrofon (integreret system med to mikrofoner med mulighed for webcam); Stereohovedtelefon/udgang; Stereomikrofonstik

Understøttelse af trådløs

HP hs2350 HSPA+ mobilt bredbånd; HP un2430 EV-DO/HSPA mobilt bredbånd; Broadcom 802.11a/b/g/n; Atheros 802.11b/g/n; HP Integrated Module med Bluetooth 4.0+ EDR

Kommunikation

Integreret Realtek 10/100/1000

Udvidelsessokler

1 ExpressCard/54; 1 Secure Digital

Porte og stik

2 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 DisplayPort; 1 stereomikrofonstik; 1 stik til stereohovedtelefoner/udgående stik; 1 1394a; 1 strømstik; 1 RJ-45; 1 dockingstik; 1 sekundært batteristik; 1 eSATA/USB 2.0 kombineret; 1 VGA

Inputenhed

Tastatur i fuld størrelse med afløb, så det kan modstå spild
Touchpad med tænd/sluk-knap, tovejs rul, bevægelse, to valgknapper; Pegepind med to ekstra knapper (så der er fire i alt) (udvalgte modeller)
720p HD-webcam (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; Microsoft Defender
(kun Windows 8, inkluderer MS Security Essentials); Microsoft Security Essentials (en del af Microsoft Defender til Windows 8); Cyberlink Media Suite til Windows 8; HP Connection Manager (kun Windows 7);
Understøtter HP Hotkey; HP Peak Power Manager (hentes på internettet); HP Power Assistant (kun Windows 7); HP ProtectTools for Central Management; HP ProtectTools Security Manager; HP Recovery
Manager; HP Support Assistant; HP Webcam-software (udvalgte modeller); HP Wireless Hotspot (kun Windows 8, hentes på internettet); Adobe® Flash Player (kun Windows 7); Corel WinDVD (udvalgte Windows
7-modeller); PDF Complete Corporate Edition; Roxio MyDVD Business 2010 (udvalgte Windows 7-modeller); Roxio Secure Burn (udvalgte Windows 7-modeller); WinZip Basic (kun Windows 7) HP SoftPaq
Download Manager

Sikkerhed

Standard: HP Client Security Dashboard (kun Windows 8); HP ProtectTools; HP Spare Key (kræver indledende brugeropsætning); Central styring til HP ProtectTools; Credential Manager for HP ProtectTools;
Drevkryptering; Enhanced Pre-Boot Security; Ansigtsgenkendelse; File Sanitizer til HP ProtectTools (kun Windows 7); Microsoft Defender (kun Windows 8, inkluderer MS Security Essentials); Microsoft Security
Essentials (kun Windows 7); Holder til sikkerhedslås; TPM Embedded Security Chip 1.2; Tilvalg: Computrace (sælges separat og kræver, at der købes abonnement); HP Fingerprint Sensor; Chipkortlæser (erstatter
ExpressCard); HP Privacy Filter

Mål

33,8 x 23,13 x 3,4 cm

Vægt

Fra 2,03 kg

Overholdelse af starndarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR® -mærkede konfigurationer kan fås

Miljøspecifikationer

Lav halogen

Strøm

90 W Smart lysnetadapter; HP Fast Charge

Batteritype

6-cellers (55 W/t) Li-ion; HP 6-cellers (55 W/t) Li-ion med lang levetid

Batterilevetid

6-cellers (55 timer) Li-Ion Op til 8 timer og 30 minutter

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 Kræver Microsoft Windows.; 2 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder; 3 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør; 4 Kræver internetadgang.; 5 Delt videohukommelse (UMA), der anvender en del af den samlede systemhukommelse til skærmydelse.

Systemhukommelse, der er beregnet til skærmen, kan ikke bruges af andre programmer.; 6 AMD Eyefinity-teknologi kræver A10 APU. DisplayPort 1.2 kræves til en af de fire skærme. Antallet af understøttede skærme afhænger af modellen. HP EliteBook 6475b
understøtter op til fire skærme.; 7 Trådløst adgangspunkt og internettjeneste kræves og er ikke inkluderet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.; 8 Brug af trådløs kræver en separat anskaffet servicekontrakt. Du kan få flere oplysninger
om tilgængelighed og dækning i dit område hos den lokale forhandler. Forbindelseshastighederne afhænger af placering, miljø, netværksforhold og andre faktorer. 4G-kompatibilitet med HSPA+ og LTE. 4G LTE er kun tilgængelig i USA. LTE forventes at være
tilgængelig i juni 2012.

Kom i kontakt med HP Financial Services
Kom i kontakt med HP Financial Services for at implementere nyskabende teknologier, der er afgørende for at skabe forretningsværdi og konkurrencedygtig differentiering. Find flere
oplysninger på www.hp.com /go/hpfs.
© 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 Turion, 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 14.0 filter til beskyttelse af
personlige oplysninger

Du behøver ikke bekymre dig om nysgerrige øjne. Denne unikke HP-løsning sikrer, at fortrolige
forretningsdata, personlige oplysninger samt finansielle data kun kan ses af den person, der sidder direkte
foran skærmen på den bærbare pc.
Produktnummer: AU100AA

HP justerbart stativ til skærm

Gør din bærbare HP-computer til en ergonomisk desktop-lignende løsning med skærme op til 24". Med
skærmstativet med to hængsler får du flere muligheder, både hvad angår dybde, højde og hældning, så du
får den bedst mulige placering. HP's justerbare skærmstativ kan både bruges til bærbare computere, der
kan tilsluttes en dockingstation, og computere, der ikke har et dockingstik.
Produktnummer: AW663AA

HP kabellås med nøgle

HP-kabellåsen med nøgle er beregnet til standard låseslots som dem, der findes på bærbare,
dockingstationer, stationære pc'er, fladskærme, printere eller projektorer. Beskyt din værdifulde it-hardware
med denne lås, som består af 1,83 m vinylbelagt, galvaniseret stålkabel (det samme stål, som bruges i fly),
der føres rundt om en stationær genstand og herefter sluttes til den computer eller enhed, der skal låses
fast. Låsen har en trykknapmekanisme og en unik nøgle (ekstranøgle medfølger) til åbning af kablet. Der
følger endvidere en lille Velcro-strop med, så kablets længde kan justeres.
Produktnummer: BV411AA

HP 90W Smart-vekselstrømsadapter

Med HP 90 W Smart adapteren kan du hurtigt oplade din enhed alle steder, hvor der er en stikkontakt.
Produktnummer: ED495AA

HPST09 batteri med ekstra lang levetid
til bærbar

Med HP-batteriet med lang levetid kan du arbejde længere uden en stikkontakt. HP-batteriet med lang
levetid kan oplades, mens pc'en sidder i en dock, og det skal således ikke tages ud, før pc'en sættes i dock.
Med den længere batteritid er disse batterier en ideel løsning til brugere, der altid er på farten, og som
kræver ekstra batteritid, så de kan arbejde hele dagen og deltage i lange møder.
Produktnummer: QK639AA

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: U4391E

© 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 Turion, 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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