HP ProBook 6475b notebook pc
Verander de status quo. Deze configureerbare laptop, die geoptimaliseerd is voor Windows® 7 Professional, bevat een 35,6-cm
(14-inch) diagonaal scherm, UMA video en de nieuwste technologie van AMD. Het professionele ontwerp en HP 3D DriveGuard
beschermen uw data bij mobiel gebruik.
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HP raadt Windows aan.

Gebouwd voor mobiele bedrijven.

Van de glasparelgestraald aluminium schermbehuizing tot de slijtvaste
tungsten-kleurige finish – deze mainstream zakelijke laptop geeft u een professionele
uitstraling.
Ongelukjes kunnen gebeuren. HP 3D DriveGuard1 beschermt de vaste schijf van de
notebook bij stoten en vallen, waardoor uw data nog beter beveiligd zijn.
De schermgrootte gaat niet ten koste van de draagbaarheid. Deze notebook met een
35,6-cm (14-inch) diagonaal HD2 of HD+2 scherm is gemakkelijk mee te nemen naar
vergaderingen.

Het is goed om keus te hebben.

De optionele Smart Card lezer3 verbetert de beveiliging en geeft u eenvoudig toegang
tot uw computer.
Navigeer gemakkelijk op het scherm met de optionele pointstick3.
De HP vingerafdruksensor3 die vingerafdrukverificatie gebruikt bij het inloggen op
Windows en op websites beschermt de data op uw notebook.
Soms voldoet alleen persoonlijk contact. Kies de HD-webcam2,3,4 om virtueel contact te
maken met collega's overal ter wereld zonder uw kantoor te verlaten.
Wat is belangrijker, minder gewicht of een langere batterijlevensduur? Configureer uw
notebook met de batterij-opties die voor u het meest geschikt zijn.

Deze notebook is gebouwd voor business.

Pak uw werk met zelfvertrouwen aan met de nieuwste AMD-processoren.
Creëer indrukwekkende visuele effecten met standaard (UMA) video5. U kunt extra
monitoren aansluiten tot een totaal van vier monitoren, voor een overrompelende
video- en computerervaring met AMD Eyefinity-technologie6.
Toegang tot internet en e-mail op meer plaatsen dan ooit dankzij verschillende
draadloze technologieën7 waarmee u contact houdt – van Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN7 tot
HP mobiel breedband met 3G en 4G3,8 en optionele Bluetooth-interface3.
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Besturingssysteem

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
Windows 7 Professional 64 (beschikbaar via downgraderechten van Windows 8 Pro)
Windows 7 Professional 32 (beschikbaar via downgraderechten van 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 met Radeon HD 7520G Graphics (2,7-GHz, 1 MB cache); AMD quad-core A8-4500M APU met Radeon HD 7640G Graphics (1,9-GHz, 4 MB cache); AMD dual-core A4-4300M APU met
Radeon HD 7420G Graphics (2,5-GHz, 1 MB cache)

Chipset

AMD A70M FCH

Geheugen

Tot 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Geheugenslots: 2 SODIMM

Interne opslag

320 GB tot 750 GB SATA II (7200-rpm)
tot 128 GB Solid-state drive

Upgradeslot

Dvd±rw SuperMulti met DL; Dvd-rom

Scherm

35,6-cm (14-inch) diagonaal LED-backlit HD ontspiegeld (1366 x 768); 35,6-cm (14-inch) diagonaal LED-backlit HD+ ontspiegeld (1600 x 900)

Video

AMD Radeon HD 7640G; AMD Radeon HD 7520G

Audio/Visueel

SRS Premium Sound; Geïntegreerde stereoluidsprekers; Ingebouwde microfoon (geïntegreerde dual-array microfoon met optionele webcam); Stereo hoofdtelefoon/lijnuitgang; Stereo microfooningang

Ondersteuning voor
draadloos gebruik

HP hs2350 HSPA+ mobiel breedband; HP un2430 EV-DO/HSPA mobiel breedband; Broadcom 802.11a/b/g/n; Atheros 802.11b/g/n; Geïntegreerde HP module met Bluetooth 4.0+ EDR

Communicatie

Geïntegreerd Realtek 10/100/1000

Uitbreidingsslots

1 ExpressCard/54; 1 Secure Digital

Poorten en connectoren

2 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 DisplayPort; 1 stereo microfooningang; 1 stereo hoofdtelefoon/lijnuitgang; 1 1394a; 1 netvoeding; 1 RJ-45; 1 dockingconnector; 1 tweede batterijconnector; 1 eSATA/USB 2.0 combo; 1
VGA

Invoerapparaat

Morsbestendig standaard toetsenbord met vochtafvoer
Touchpad met aan/uitknop, twee-weg scrollen, bewegingen, twee knoppen; Pointstick met twee extra pointstickknoppen (totaal vier) (geselecteerde modellen)
720p HD webcam (geselecteerde modellen)

Software

Microsoft® Office Starter (alleen Windows 7): beperkte functionaliteit, alleen Word en Excel®, met reclame. Geen PowerPoint®, geen Outlook®. Koop Office 2010 voor de volledige software; Microsoft Defender
(alleen Windows 8, inclusief MS Security Essentials); Microsoft Security Essentials (onderdeel van Microsoft Defender voor Windows 8); Cyberlink Media Suite voor Windows 8; HP Connection Manager (alleen
Windows 7); HP Hotkey-ondersteuning; HP Peak Power Manager (webdownload); HP Power Assistant (alleen Windows 7); HP ProtectTools voor Central Management; HP ProtectTools Security Manager; HP
Recovery Manager; HP Support Assistant; HP Webcam software (geselecteerde modellen); HP Wireless Hotspot (alleen Windows 8, webdownload); Adobe® Flash Player (alleen Windows 7); Corel WinDVD
(geselecteerde Windows 7-modellen); PDF Complete Corporate Edition; Roxio MyDVD Business 2010 (geselecteerde Windows 7-modellen); Roxio Secure Burn (geselecteerde Windows 7-modellen); WinZip Basic
(alleen Windows 7); HP SoftPaq downloadmanager

Beveiliging

Standaard: HP Client Security Dashboard (alleen Windows 8); HP ProtectTools; HP Spare Key (te configureren door de gebruiker); Central Management voor HP ProtectTools; Credential Manager voor HP
ProtectTools; Drive Encryption; Enhanced Pre-Boot Security; Gezichtsherkenning; File Sanitizer voor HP ProtectTools (alleen Windows 7); Microsoft Defender (alleen Windows 8, inclusief MS Security Essentials);
Microsoft Security Essentials (alleen Windows 7); Oog voor veiligheidsslot; Ingebouwde 1.2 TPM-beveiligingschip; Optioneel: Computrace (moet apart worden aangeschaft, abonnement is vereist); HP
vingerafdruksensor; Smart Card-lezer (vervangt ExpressCard); HP Privacyfilter

Afmetingen

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

Gewicht

Vanaf 2,03 kg

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerde configuraties beschikbaar

Omgevingsspecificaties

Laag halogeen

Voeding

90-Watt Smart netadapter; HP snellader

Type batterij

6-cels (55-Watt/uur) lithium-ion; HP Long Life 6-cels (55-Watt/uur) lithium-ion

Levensduur batterij

6-cels (55-Watt/u) lithium-ion: Tot 8 uur en 30 minuten

Garantie

1 jaar garantie met carry-in service (haal- en brengservice in sommige landen) (upgrades worden apart verkocht), 1 jaar garantie op de primaire batterij

1 Microsoft Windows is vereist.; 2 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.; 3 Wordt apart of als optie verkocht.; 4 Internettoegang vereist.; 5 Gedeeld videogeheugen (UMA) gebruikt een gedeelte van het totale systeemgeheugen voor

videoprestaties. Systeemgeheugen dat is gereserveerd voor grafische prestaties is niet beschikbaar voor gebruik door andere programma's.; 6 Voor AMD Eyefinity technologie is de A10 APU vereist. Voor een van de vier monitoren is DisplayPort 1.2 vereist. Het
totaal aantal ondersteunde schermen varieert per model. HP EliteBook 6475b ondersteunt maximaal vier schermen.; 7 Wireless access point en internetaansluiting zijn vereist, maar niet inbegrepen. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.; 8
Voor draadloos gebruik is een apart aan te schaffen serviceabonnement nodig. Raadpleeg uw serviceprovider voor informatie over dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. Verbindingssnelheden kunnen variëren afhankelijk van de omgeving,
netwerkcapaciteit en andere factoren. 4G-compatibiliteit met HSPA+ en LTE. 4G LTE is alleen in de Verenigde Staten beschikbaar. LTE zal naar verwachting in juni in 2012 beschikbaar zijn.

Werk samen met HP Financial Services
Werk samen met HP Financial Services om de innovatieve technologieën te implementeren die uw bedrijf winst en een concurrentievoordeel opleveren. Kijk voor meer informatie over
www.hp.com/go/hpfs.
© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De enige garantie voor HP
producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op
extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal. Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat
door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt.
Niet alle functies zijn in alle edities van Windows 8 beschikbaar. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van
Windows 8 volledig te benutten. Meer informatie vindt u op: http://windows.microsoft.com/nl-NL/. Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat
door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. AMD, AMD Turion, Sempron en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Alle overige
handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.Meer informatie op www.hp.eu/notebooks
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP 14,0 privacyfilter

Geen angst voor nieuwsgierige blikken. Deze unieke pasklare HP oplossing waarborgt dat vertrouwelijke
bedrijfsgegevens, persoonlijke en financiële informatie alleen leesbaar zijn voor de persoon die recht voor
het notebookscherm zit.
Bestelnr.: AU100AA

HP verstelbare schermstandaard

Maak van uw HP Business notebook een ergonomische desktopoplossing met ondersteuning voor een
scherm tot 24 inch. Een soepel bewegende schermstandaard met twee scharnieren om verder in diepte en
hoogte te verstellen of te kantelen voor maximaal comfort. De praktische HP verstelbare schermstandaard
is geschikt voor notebooks die kunnen worden aangesloten op een dockingstation en voor notebooks
zonder dockingconnector.
Bestelnr.: AW663AA

HP kabelslot met sleutel

Het HP kabelslot met sleutel is te gebruiken met industriestandaard ogen voor sloten van het type dat te
vinden is op een laptop, dockingstation, desktop pc, flat-panel monitor, printer of projector. Beveilig uw
waardevolle IT-hardware met dit slot dat bestaat uit een geharde 1,83-m stalen lange gegalvaniseerde
staalkabel met vinylcoating die rond een vast object kan worden gewonden en gemakkelijk bevestigd aan
het apparaat dat u wilt vastzetten. Het slot heeft een drukknopvergrendeling en een unieke sleutel (plus
een reservesleutel) om de kabel te ontgrendelen. Een smalle Velcro-strip is inbegrepen om de lengte van de
kabel aan te passen aan de plaats waar u deze gebruikt.
Bestelnr.: BV411AA

HP 90-Watt Smart netadapter

Met de HP 90-Watt Smart adapter kunt u overal opladen waar een stopcontact beschikbaar is.
Bestelnr.: ED495AA

HP ST09 notebook XL-Battery

Met de HP XL-battery kunt u doorwerken als u lange tijd niet in de buurt van een stopcontact bent. De HP
XL-battery laadt de accu op in het dock, zodat hij niet hoeft te worden verwijderd voordat hij in het dock
wordt geplaatst. Door de langere levensduur is hij ideaal voor gebruikers die altijd onderweg zijn en extra
accuvermogen nodig hebben om de hele dag te werken of lange vergaderingen bij te wonen.
Bestelnr.: QK639AA

3 jaar onsite op de volgende werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite reparatie op de volgende
werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus
Bestelnr.: U4391E
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