Notebook HP ProBook 6475b
Prejdite na lepšie. Tento konfigurovateľný notebook je optimalizovaný na systém Windows® 7 Professional a ponúka displej s
uhlopriečkou 35,6 cm (14 palcov), grafickú kartu UMA a najnovšiu technológiu AMD. Profesionálny dizajn a technológia HP 3D
DriveGuard pomáha chrániť vaše dáta pri mobilnom používaní.
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Navrhnutý na prácu na cestách.

Vďaka hliníkovému krytu obrazovky zdobenému množstvom perál a odolnej povrchovej
úprave volfrámovej farby tohto profesionálneho notebooku strednej triedy budete
pôsobiť profesionálnejšie.
Nehody sa stávajú. Technológia HP 3D DriveGuard1 pomáha chrániť pevný disk
notebooku pred údermi, nárazmi a pádmi, vďaka čomu zabezpečuje vašim dátam
zvýšenú ochranu.
Nerobte kompromisy vo veľkosti displeja na úkor prenosnosti. Tento notebook s
displejom s uhlopriečkou 35,6 cm (14 palcov) a rozlíšením HD2 alebo HD+2 ľahko
zoberiete so sebou na každú poradu.

Je dobré mať možnosť výberu.

Zvýšte zabezpečenie a zjednodušte prístup do počítača pomocou voliteľnej čítačky
kariet Smart Card3.
Voliteľné polohovacie zariadenie3 umožňuje jednoduchú navigáciu na displeji.
Udržiavajte dáta v notebooku v bezpečí pomocou snímača odtlačkov prstov HP3, ktorý
umožňuje používať overenie pomocou odtlačku prsta na prihlasovanie do systému
Windows a na webové lokality.
Niektoré veci sa dajú vybaviť len zoči-voči. Vyberte si webovú kameru s rozlíšením
HD2,3,4 a virtuálne sa spojte s kolegami na celom svete bez toho, že by ste opustili svoju
kanceláriu.
Je dôležitejšia nižšia hmotnosť batérie alebo dlhšia životnosť? Vyberte si pre svoj
notebook batériu, ktorá vám bude najviac vyhovovať.

Získajte notebook prispôsobený na
podnikanie.

S prehľadom zvládajte pracovné úlohy pomocou najnovších možností spracovania dát
od spoločnosti AMD.
Vytvárajte pôsobivé vizualizácie pomocou štandardnej grafickej karty UMA5. Pripojte
ďalšie monitory do celkového počtu až štyroch obrazoviek a získajte skvelú grafiku a
úžasný pocit z práce na tomto počítači vďaka technológii AMD Eyefinity6.
Vďaka rôznym bezdrôtovým technológiám7 od pripojenia WLAN s certifikátom Wi-Fi
CERTIFIED™7 až po mobilné širokopásmové pripojenie HP s podporou siete 3G a 4G3,8 a
voliteľné pripojenie Bluetooth3 môžete zostať pripojení a pristupovať k internetu a
e-mailom na viacerých miestach ako kedykoľvek predtým.
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Operačný systém

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
Windows 7 Professional 64 (dostupné prostredníctvom práv na prechod na staršiu verziu z Windows 8 Pro)
Windows 7 Professional 32 (dostupné prostredníctvom práv na prechod na staršiu verziu z 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

Procesor

Dvojjadrový procesor AMD A6-4400M APU s grafickou kartou Radeon HD 7520G (2,7 GHz, vyrovnávacia pamäť 1 MB); Štvorjadrový procesor AMD A8-4500M APU s grafickou kartou Radeon HD 7640G (1,9 GHz,
vyrovnávacia pamäť 4 MB); Dvojjadrový procesor AMD A4-4300M APU s grafickou kartou Radeon HD 7420G (2,5 GHz, vyrovnávacia pamäť 1 MB)

Čipová sada

AMD FCH A70M

Pamäť

Maximálne 16 GB 1 600 MHz DDR3 SDRAM
Pamäťové sloty: 2 SODIMM

Vnútorná pamäť

320 GB maximálne 750 GB SATA II (7 200 ot./min.)
maximálne 128 GB Pevné disky SSD

Rozširujúca zásuvka

DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD-ROM

Obrazovka

Antireflexný displej s uhlopriečkou 35,6 cm (14-palca), podsvietením LED a rozlíšením HD (1 366 x 768); antireflexný displej s uhlopriečkou 35,6 cm (14-palca), podsvietením LED a rozlíšením HD+ (1 600 x 900)

Grafika

AMD Radeon HD 7640G; AMD Radeon HD 7520G

Audio/Vizuálne

Technológia SRS Premium Sound; integrované stereoreproduktory; integrovaný mikrofón (integrovaná sústava dvoch mikrofónov s voliteľnou webovou kamerou); výstup na stereoslúchadlá/zvukový výstup;
vstup na stereomikrofón

Podpora pre bezdrôtové
technológie

Širokopásmové mobilné pripojenie HP hs2350 HSPA+; širokopásmové mobilné pripojenie HP un2430 EV-DO/HSPA; Broadcom 802.11a/b/g/n; Atheros 802.11b/g/n; integrovaný modul HP s technológiou
Bluetooth 4.0 + EDR

Možnosti komunikácie

Integrovaný Realtek 10/100/1000

Rozširujúce sloty

1 Express Card/54; 1 Secure Digital

Porty a konektory

2 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 DisplayPort; 1 vstup na stereomikrofón; 1 výstup na stereoslúchadlá/zvukový výstup; 1 1394a; 1 konektor napájania; 1 RJ-45; 1 dokovací konektor; 1 konektor pre sekundárnu batériu; 1
kombinovaná jednotka eSATA/USB 2.0; 1 VGA

Vstupná jednotka

Plnohodnotná vodeodolná klávesnica s odtokmi
Zariadenie TouchPad s tlačidlom zapnutia/vypnutia, posúvaním dvomi smermi, gestami a 2 tlačidlami výberu; polohovacie zariadenie s dvomi prídavnými tlačidlami (celkove 4 tlačidlá) (pri vybraných modeloch)
Webová kamera 720p HD (vybrané modely)

Softvér

Microsoft® Office Starter (iba pre Windows 7): iba obmedzené funkcie programov Word a Excel®, s reklamou. Bez programov PowerPoint® a Outlook®. Zakúpte si balík Office 2010, aby ste mohli používať softvér s
úplnou funkčnosťou; nástroj Microsoft Defender (iba pre Windows 8, vrátane nástroja Microsoft Security Essentials); nástroj Microsoft Security Essentials (je súčasťou nástroja Microsoft Defender pre Windows 8);
Cyberlink Media Suite pre Windows 8; správca pripojení HP (iba pre Windows 7); podpora HP Hotkey; nástroj pre správu HP Peak Power (na stiahnutie z webovej stránky); asistent prevádzky HP (iba pre Windows
7); nástroje HP ProtectTools pre centrálnu správu; správca zabezpečenia pre nástroje HP ProtectTools; správca obnovenia HP; podporný asistent HP; softvér HP Webcam (vybrané modely); miesto pre bezdrôtové
pripojenie HP Hotspot (iba pre Windows 8, na stiahnutie z webovej stránky); prehrávač Adobe® Flash Player (iba pre Windows 7); Corel WinDVD (vybrané modely s Windows 7); kompletná korporátna edícia PDF;
Roxio MyDVD Business 2010 (vybrané modely s Windows 7); Roxio Secure Burn (vybrané modely s Windows 7); WinZip Basic (iba pre Windows 7); správca preberania HP SoftPaq

Zabezpečenie

Štandardne: nástroj zabezpečenia klientov HP (iba pre Windows 8); nástroje HP ProtectTools; nástroj HP Spare Key (vyžaduje sa úvodné používateľské nastavenie); centrálna správa pre HP ProtectTools; správca
poverení pre HP ProtectTools; šifrovanie disku; rozšírené zabezpečenie pred spustením; nástroj rozpoznávania tvárí; nástroj File Sanitizer pre HP ProtectTools (iba pre Windows 7); nástroj Microsoft Defender (iba
pre Windows 8, vrátane nástroja Microsoft Security Essentials); nástroj Microsoft Defender (iba pre Windows 7); zásuvka na bezpečnostný zámok; vstavaný bezpečnostný čip TPM 1.2; voliteľne: nástroj
Computrace (predáva sa samostatne a vyžaduje zakúpenie predplatného); snímač odtlačkov prstov HP; čítačka kariet Smart Card (nahrádza čítačku kariet ExpressCard); filter ochrany súkromia HP

Rozmery

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

Hmotnosť

Od 2,03 kg

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

K dispozícii konfigurácie spĺňajúce normu ENERGY STAR®

Environmentálne parametre

Nízky obsah halogénových prvkov

Zdroj

Sieťový adaptér Smart, 90 W; HP Fast Charge

Typ batérie

6-článková batéria Li-Ion (55 Wh); 6-článková batéria HP Li-Ion s dlhou výdržou (55 Wh)

Životnosť batérie

6-článková batéria Li-Ion (55 Wh): až 8 hodín a 30 minút

Záruka

1-ročná obmedzená záruka na servis v servisnom stredisku (v niektorých krajinách s možnosťou vyzdvihnutia a vrátenia) (dostupné rozšírenia, predávané osobitne), 1-ročná záruka na primárnu batériu

1 Vyžaduje sa systém Microsoft Windows.; 2 Na zobrazenie obrázkov HD je potrebný obsah HD.; 3 Predávané samostatne alebo ako voliteľná funkcia.; 4 Vyžaduje sa prístup na internet.; 5 Zdieľaná obrazová pamäť (UMA) využíva časť celkovej systémovej pamäte na

zobrazenie videa. Systémová pamäť určená na zobrazenie videa nie je k dispozícii pre iné programy.; 6 Technológia AMD Eyefinity vyžaduje procesor A10 APU. Na zapojenie jedného zo štyroch displejov sa vyžaduje DisplayPort 1.2. Celkový počet podporovaných
obrazoviek sa líši podľa modelu. Notebook HP EliteBook 6475b podporuje až štyri obrazovky.; 7 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a internetové služby, ktoré nie sú súčasťou dodávky. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.; 8
Na používanie bezdrôtového pripojenia sa vyžaduje uzatvorenie samostatnej zmluvy o poskytovaní služieb. Informácie o pokrytí a dostupnosti vo svojej oblasti získate od miestneho dodávateľa. Pripojenie a rýchlosti sa budú líšiť v závislosti od polohy, prostredia,
stavu siete a ďalších faktorov. Kompatibilita siete 4G so sieťami HSPA+ a LTE. Sieť 4G LTE je dostupná len v USA. Predpokladá sa, že sieť LTE bude dostupná v júni 2012.

Zoznámte sa so službou HP Financial Services
Zoznámte sa so službou HP Financial Services a implementujte inovatívne technológie nevyhnutné na podporu obchodnej hodnoty a odlíšenie sa od konkurencie. Podrobnejšie
informácie nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.
© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú
na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne vo vyhláseniach o zárukách, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie
uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za tu uvedené technické alebo vydavateľské chyby alebo
vynechané informácie. Bluetooth je ochrannou známkou svojho majiteľa a spoločnosť Hewlett-Packard ju používa na základe licencie.
Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 8. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 8 môžu systémy vyžadovať aktualizovaný
alebo samostatne zakúpený hardvér. Podrobnosti nájdete na adrese http://windows.microsoft.com/sk-SK/. Bluetooth je ochrannou známkou svojho majiteľa a spoločnosť
Hewlett-Packard ju používa na základe licencie. AMD, AMD Turion, Sempron a ich kombinácie sú ochrannými známkami spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. Všetky ostatné
ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.Ďalšie informácie sa nachádzajú na www.hp.eu/notebooks
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Filter ochr. súkromia HP 14,0

Netreba sa už obávať zvedavých očí. Toto jedinečné riešenie od spoločnosti HP, ktoré je vytvorené tak, aby
spĺňalo vaše potreby, zabezpečuje, že dôverné obchodné údaje, osobné informácie a finančné záznamy
môže vidieť iba osoba, ktorá sedí priamo pred obrazovkou prenosného počítača.
Číslo produktu: AU100AA

Nastaviteľný stojan monitora HP

Premeňte svoj podnikový notebook HP na ergonomické stolné riešenie s podporou až 24-palcového
monitora. Dvojkĺbový stojan s plynulým pohybom monitora umožňuje širšie nastavenie hĺbky, výšky a
sklonu pre maximálne pohodlie. Prispôsobiteľný dizajn HP nastaviteľného stojana monitora sa dokáže
prispôsobiť prenosným počítačom, ktoré môžu byť pripojené k dokovacej stanici a notebookom, ktoré
nemajú dokovací konektor.
Číslo produktu: AW663AA

Lankový zámok HP

Káblový zámok HP Keyed je navrhnutý na používanie so štandardnými otvormi na zámky, ktoré sú
používané na notebookoch, dokovacích staniciach, stolných počítačoch, plochých zobrazovacích paneloch,
tlačiarňach alebo projektoroch. Chráňte svoj cenný IT hardvér s týmto zámkom, ktorý pozostáva z 6,00’
(1,83 m) vinylovým, galvanizovaným káblom z leteckej ocele, ktorý sa dá umiestniť okolo akéhokoľvek
bezpečného objektu a potom sa pripája k počítaču alebo zariadeniu, ktoré chcete zamknúť. Zámok obsahuje
uzamykací mechanizmus stláčacieho tlačidla a unikátny kľúč (dodáva sa aj náhradný kľúč) na odomknutie
kábla. Dodáva sa tiež malý remienok so suchým zipsom, ktorý pomáha spravovať alebo nastavovať dĺžku
kábla podľa umiestnenia a používania.
Číslo produktu: BV411AA

Napájací adaptér pre striedavý prúd HP
Smart 90 W

Pomocou adaptéra HP 90 W Smart Adapter môžete zažiť skutočne výkonné nabíjanie všade, kde sa
nachádza sieťová zásuvka.
Číslo produktu: ED495AA

Batéria HP ST09 pre pren. počítač s
predĺž. životnosťou

Batéria HP s predĺženou životnosťou vám umožní pracovať dlhšie bez elektrickej zásuvky. Batéria s
predĺženou výdržou HP ponúka pohodlie pri nabíjaní batérie pri zapojení v dokovacej stanici, takže ju
nepotrebujete pred dokovaním vyberať. Vďaka zlepšenej výdrži batérie sú tieto batérie ideálnym riešením
pre „bojovníkov v teréne“, ktorí potrebujú lepšiu výdrž počas celodňovej práce s počítačom alebo dlhých
stretnutí.
Číslo produktu: QK639AA

3-ročná záruka, nasledujúci pracovný
deň

Ak sa vyskytne problém s počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci
pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov
Číslo produktu: U4391E

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú
na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne vo vyhláseniach o zárukách, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie
uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za tu uvedené technické alebo vydavateľské chyby alebo
vynechané informácie. Bluetooth je ochrannou známkou svojho majiteľa a spoločnosť Hewlett-Packard ju používa na základe licencie.
Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 8. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 8 môžu systémy vyžadovať aktualizovaný
alebo samostatne zakúpený hardvér. Podrobnosti nájdete na adrese http://windows.microsoft.com/sk-SK/. Bluetooth je ochrannou známkou svojho majiteľa a spoločnosť
Hewlett-Packard ju používa na základe licencie. AMD, AMD Turion, Sempron a ich kombinácie sú ochrannými známkami spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. Všetky ostatné
ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.Ďalšie informácie sa nachádzajú na www.hp.eu/hpoptions
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