HP ProBook 6475b noteszgép
Új lehetőségek. Ez a Windows® 7 Professional operációs rendszerhez optimalizált, konfigurálható noteszgép 35,6 cm-es (14
hüvelykes) képátlójú kijelzőt, UMA grafikus kártyát és az AMD legújabb technológiáját alkalmazza. A professzionális külső és a
HP 3D DriveGuard segít megvédeni az adatokat a mobil használat okozta veszélyektől.
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A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.

Üzleti utakra tervezve.

Csiszolt alumínium képernyőkeretével és kopásálló, wolframszínű burkolatával ez
általános célú üzleti noteszgép gazdájának is elegáns, professzionális megjelenést
kölcsönöz.
Mindig történhet váratlan esemény. A HP 3D DriveGuard1 rendszer segít megvédeni a
noteszgép merevlemezét a külső hatásokkal, ütődésekkel és leeséssel szemben, így az
adatok nagyobb biztonságban vannak.
Ne áldozza fel a képernyőméretet a hordozhatóság oltárán. A 35,6 cm-es (14"-es)
képátlójú HD2 vagy HD+2 kijelzőjű noteszgépet könnyedén magával viheti a
megbeszélésekre.

Előnyös választási lehetőségek.

Az opcionális intelligenskártya-olvasó fokozottan biztonságos és egyszerű hozzáférést
nyújt a számítógéphez3.
Az opcionális vezérlőgombbal könnyű navigálni a képernyőn3.
A HP ujjlenyomat-érzékelővel3 biztonságban tudhatja adatait a noteszgépén;
segítségével ujjlenyomatos hitelesítéssel jelentkezhet be a Windows rendszerbe és a
webhelyekre.
Időnként csak a személyes megbeszélés jöhet szóba. A HD webkamerával2,3,4 virtuális
módon léphet kapcsolatba munkatársaival a világ bármely pontján, anélkül, hogy
kilépne az irodájából.
A kisebb súly vagy a hosszabb akkumulátor-üzemidő a legfontosabb? Noteszgépéhez
Ön az igényeinek legmegfelelőbb akkumulátort választhatja.

Válasszon üzletre termett noteszgépet.

Az AMD legújabb feldolgozási képességeivel magabiztosan veheti az akadályokat.
A standard (UMA) grafikus kártyával5 hatásos vizuális megjelenítést élvezhet. Az AMD
Eyefinity technológiával6 összesen négy további csatlakoztatott monitorra magával
ragadó grafikai és számítógépes élmény varázsolható.
A kapcsolattartáshoz a Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN7 hálózattól a 3G-s és 4G3,8-s HP mobil
szélessávon át az opcionális Bluetooth kapcsolatig különféle vezeték nélküli
technológiák7 állnak rendelkezésre, amelyek segítségével az internet és az e-mail
minden korábbinál több helyről elérhető3.
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Operációs rendszer

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
Windows 7 Professional 64 (elérhető Windows 8 Pro downgrade által)
Windows 7 Professional 32 (elérhető Windows 8 Pro 64 downgrade által)
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

Processzor

AMD kétmagos A6-4400M APU Radeon HD 7520G grafikus kártyával (2,7 GHz, 1 MB gyorsítótár); AMD négymagos A8-4500M APU Radeon HD 7640G grafikus kártyával (1,9 GHz, 4 MB gyorsítótár); AMD
kétmagos A4-4300M APU Radeon HD 7420G grafikus kártyával (2,5 GHz, 1 MB gyorsítótár)

Lapkakészlet

AMD A70M FCH

Memória

Legfeljebb 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Memória bővítőhelyek: 2 SODIMM

Belső tárolás

320 GB legfeljebb 750 GB SATA II (7200 f/p)
legfeljebb 128 GB Félvezető alapú meghajtók

Bővítőfiók

DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD-ROM

Képernyő

35,6 cm (14") képátlójú, LED-es háttér-világítású HD csillogásmentes (1366 x 768); 35,6 cm-es (14"-es) képátlójú, LED-es hátsó megvilágítású HD+ csillogásmentes (1600 x 900)

Grafikus rendszer

AMD Radeon HD 7640G; AMD Radeon HD 7520G

Hang/kép

SRS Premium Sound; Beépített sztereó hangszórók; Beépített mikrofon (opcionális webkamera alkalmazása esetén beépített dupla tömbmikrofon); Sztereó fejhallgató-/vonali kimenet; Sztereó
mikrofonbemenet

Vezeték nélküli támogatás

HP hs2350 HSPA+ mobil szélessávú modem; HP un2430 EV-DO/HSPA mobil szélessávú modem; Broadcom 802.11a/b/g/n; Atheros 802.11b/g/n; HP integrált Bluetooth 4.0+ EDR technológiával

Kommunikáció

Integrált Realtek 10/100/1000

Bővítőhelyek

1 ExpressCard/54; 1 Secure Digital

Portok és csatlakozók

2 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 DisplayPort; 1 sztereó mikrofonbemenet; 1 sztereó fejhallgató-/vonali kimenet; 1 1394a; 1 tápcsatlakozó; 1 RJ-45; 1 dokkolócsatlakozó; 1 másodlagos akkumulátorcsatlakozó; 1
kombinált eSATA/USB 2.0; 1 VGA

Bemeneti eszköz

Teljes méretű cseppálló billentyűzet vízelvezetőkkel
Érintőtábla be- és kikapcsoló gombbal, kétirányú görgetéssel, mozdulatokkal és két gombbal; Pöcökegér két további gombbal (összesen négy) (egyes típusokon)
720p HD webkamera (egyes típusokon)

Szoftver

Microsoft® Office Starter (csak Windows 7 esetén): csak a Word és az Excel® programot tartalmazza, csökkentett funkcionalitással és hirdetésekkel. A PowerPoint® és az Outlook® alkalmazást nem tartalmazza.
A teljes szoftvercsomag használatához meg kell vásárolnia az Office 2010 szoftvert; Microsoft Defender (csak Windows 8 esetén, tartalmazza az MS Security Essentials terméket is); Microsoft Security Essentials
(a Microsoft Defender for Windows 8 csomag része); CyberLink Media Suite for Windows 8; HP Connection Manager (csak Windows 7 esetén); HP gyorsbillentyű támogatása; HP Peak Power Manager (webes
letöltés); HP Power Assistant (csak Windows 7 esetén); HP ProtectTools for Central Management; HP ProtectTools Security Manager; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP webkameraszoftver (egyes
típusok esetén); HP Wireless Hotspot (csak Windows 8 esetén, webes letöltés); Adobe® Flash Player (csak Windows 7 esetén); Corel WinDVD (bizonyos Windows 7 modellekhez); PDF Complete Corporate Edition;
Roxio MyDVD Business 2010 (bizonyos Windows 7 modellekhez); Roxio Secure Burn (bizonyos Windows 7 modellekhez); WinZip Basic (csak Windows 7 esetén); HP SoftPaq Download Manager

Adatvédelem

Alapkiépítésben: HP ügyfélbiztonsági műszerfal (csak Windows 8 esetén); HP ProtectTools; HP Spare Key (előzetes felhasználói beállítást igényel); Central Management for HP ProtectTools; Credential Manager
for HP ProtectTools; Lemeztitkosítás; Továbbfejlesztett rendszerindítás előtti biztonság; Arcfelismerés File Sanitizer for HP ProtectTools (csak Windows 7 esetén); Microsoft Defender (csak Windows 8 esetén,
tartalmazza az MS Security Essentials terméket is); Microsoft Security Essentials (csak Windows 7 esetén); Biztonságizár-nyílás; TPM 1.2 beágyazott biztonsági chip; opcionális; Computrace (külön vásárolható
meg; előfizetést igényel); HP ujjlenyomat-olvasó; Intelligenskártya-olvasó (az ExpressCard helyett); HP Privacy Filter

Méretek

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

Súly

Kezdő súly: 2,03 kg

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® minősítésű konfigurációk igényelhetők

Környezeti specifikációk

Alacsony halogéntartalmú

Áramellátás

90 W-os intelligens váltóáramú adapter; HP gyorstöltő

Akkumulátor típusa

6 cellás (55 Wh) lítiumion; HP hosszú üzemidejű 6 cellás (55 Wh) lítiumion

Akkumulátor élettartama

6 cellás (55 Wh) lítiumion: akár 8 óra 30 perc

Garancia

1 év korlátozott jótállás nem helyszíni szervizeléssel (egyes országokban el- és visszaszállítással) (bővítés lehetséges, külön megvásárolható), valamint 1 év jótállás az elsődleges akkumulátorra

1 Microsoft Windows operációs rendszert igényel.; 2 HD-képek megtekintéséhez HD-tartalomra van szükség.; 3 Külön vagy választható funkcióként vásárolható meg.; 4 Internetelérést igényel.; 5 A megosztott videomemória (UMA) a teljes rendszermemória egy

részét használja a megjelenítéshez. A megjelenítéshez lefoglalt rendszermemória egyéb programok által másra nem használható.; 6 Az AMD Eyefinity technológiához A10 APU szükséges. A négy közül az egyik kijelzőnek DisplayPort 1.2 csatlakozóval kell
rendelkeznie. A támogatott képernyők teljes száma típusonként változó. A HP EliteBook 6475b akár négy képernyőt is támogat.; 7 Vezeték nélküli hozzáférési pontot és internetszolgáltatást igényel, ezeket a csomag nem tartalmazza. A nyilvános vezeték nélküli
hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott.; 8 A vezeték nélküli kapcsolat használatához külön szolgáltatási szerződés szükséges. A lefedettséggel és elérhetőséggel kapcsolatban érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál. A kapcsolat rendelkezésre állása és
sebessége a földrajzi elhelyezkedés, a környezet, a hálózati viszonyok és más tényezők függvényében változhat. 4G kompatibilitás HSPA+ és LTE támogatással. A 4G LTE támogatás csak az Egyesült Államokban érhető el. Az LTE támogatás várhatóan 2012
júniusában fog rendelkezésre állni.

Használja a HP pénzügyi szolgáltatásait
A HP pénzügyi szolgáltatásainak segítségével az üzleti érték fenntartásához és a versenytársaktól való megkülönböztetéshez elengedhetetlen innovatív technológiákat valósíthatja
meg. További információk: www.hp.com/go/hpfs.
© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A jelen dokumentumban lévő információk értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékekre és szolgáltatásokra
kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem
vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért. A Bluetooth a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard
Company engedéllyel használ.
Az egyes szolgáltatások elérhetősége eltérhet a Windows 8 operációs rendszer különböző kiadásaiban. Előfordulhat, hogy a Windows 8 teljes funkcionalitásának kihasználása
érdekében frissítenie kell hardvereit és/vagy új eszközöket kell vásárolnia. További információ: http://windows.microsoft.com/hu-HU/. A Bluetooth a jogtulajdonos védjegye,
amelyet a Hewlett-Packard Company engedéllyel használ. Az AMD, az AMD Turion és a Sempron, valamint ezek kombinációi az Advanced Micro Devices, Inc. védelme alatt
állnak. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.További tájékoztatás: www.hp.eu/notebooks
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Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP 14,0"-es adatvédelmi szűrő

Nem kell aggódni a kíváncsi szemek miatt. A HP egyedi megoldása gondoskodik róla, hogy a bizalmas üzleti
adatokat, a személyes információkat és a pénzügyi adatokat csak az lássa, aki közvetlenül a hordozható
számítógép kijelzője előtt ül.
Termékszám: AU100AA

HP állítható kijelzőállvány

A HP üzleti noteszgép egy akár 24"-es (60,96 cm-es) képernyőt is támogató, ergonomikus és asztali
megoldássá alakítható. A két forgópántos, finoman mozgatható képernyőállvány maximális kényelmet
eredményező, jobb mélység-, magasság- és dőlésbeállítást tesz lehetővé. Az alkalmazkodó kialakítású HP
állítható monitorállvánnyal a dokkolóegységbe csatlakoztatható és a dokkcsatlakozóval nem rendelkező
noteszgépek is használhatók.
Termékszám: AW663AA

HP kulcsos kábelzár

A HP kulcsos kábelzár az ipari szabványú zárnyílásokkal történő használathoz készült, min amilyenek a
noteszgépeken, dokkolóegységeken, asztali számítógépeken, lapos kijelzőkön, nyomtatókon vagy
kivetítőkön találhatók. Ezzel a zárral, amely 1,83 m-es, vinilborítású, galvanizált, repülőtechnikában
használatos, és a rögzített tárgyak köré hurkolható, majd a védendő számítógéphez vagy eszközhöz
csatlakoztatható acélkábellel rendelkezik, biztonságban tarthatók az értékes informatikai hardverek. A zár
nyomógombos mechanizmust és egyedi kulcsot (tartalékkulccsal) alkalmaz a kábel kioldásához. Tatozéka
egy kis tépőzáras szíj is, amely az elhelyezésnél és a használatnál a kábel elrendezését vagy hosszának
állítását segíti.
Termékszám: BV411AA

HP 90 W intelligens hálózati adapter

A HP 90 wattos intelligens adapterrel megtapasztalhatja a valóban hatékony töltés élményét bárhol, ahol
rendelkezésére áll áramforrás.
Termékszám: ED495AA

HP ST09 megnövelt üzemidejű
noteszgép-akkumulátor

A HP megnövelt üzemidejű akkumulátor lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig dolgozzon hálózati
csatlakozóaljzattól távol. A HP megnövelt üzemidejű akkumulátort kényelmesen tölthető a számítógép
dokkolt állapotában, így nem kell eltávolítani dokkolás előtt. Nagyobb akkumulátor-üzemidejének
köszönhetően ez az akkumulátor ideális olyan felhasználóknak, akiknek extra akkumulátorkapacitásra van
szüksége a mindennapi használat vagy a hosszú értekezletek miatt.
Termékszám: QK639AA

3 éves, következő munkanapi helyszíni
támogatás

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a következő munkanapon elvégzi a
helyszíni javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg
Termékszám: U4391E

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A jelen dokumentumban lévő információk értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékekre és szolgáltatásokra
kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem
vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért. A Bluetooth a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard
Company engedéllyel használ.
Az egyes szolgáltatások elérhetősége eltérhet a Windows 8 operációs rendszer különböző kiadásaiban. Előfordulhat, hogy a Windows 8 teljes funkcionalitásának kihasználása
érdekében frissítenie kell hardvereit és/vagy új eszközöket kell vásárolnia. További információ: http://windows.microsoft.com/hu-HU/. A Bluetooth a jogtulajdonos védjegye,
amelyet a Hewlett-Packard Company engedéllyel használ. Az AMD, az AMD Turion és a Sempron, valamint ezek kombinációi az Advanced Micro Devices, Inc. védelme alatt
állnak. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.További tájékoztatás: www.hp.eu/hpoptions
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