Mobilní pracovní stanice HP EliteBook
8470w
Výkon pracovní stanice. Mobilní notebook. Nejmobilnější pracovní stanice společnosti HP je optimalizována pro systém
Windows® 7 Professional a nabízí certifikaci ISV, grafickou kartu srovnatelnou s kartami pro pracovní stanice, vysoký výpočetní
výkon, odolný pracovní design a 35,5cm (14") displej.

Společnost HP doporučuje systém Windows.

Navrženo pro svět designu.

Zajistěte si maximální kvalitu obrazu grafickou kartou určenou pro pracovní stanice, se
kterou si můžete užívat intenzivní vizuální efekty a neskutečné animace.
Notebook HP EliteBook 8470w nabízí certifikaci ISV, mobilní pracovní stanice tedy běží
plynule a spolehlivě bez ohledu na to, na jakém projektu pracujete.
Zvětšete obraz připojením několika monitorů současně nebo zobrazte požadovaný
obsah na pěti monitorech, kde uvidíte i ty nejmenší detaily. Díky technologii AMD
Eyefinity1 je to možné.
Připojte mobilní pracovní stanici k dodatečným samostatným monitorům pomocí
konektoru DisplayPort a užívejte si ostřejší obraz s hlubšími barvami.
Náročné projekty vyžadují rychlejší přístup k datům. Rychlé zavádění systému
prostřednictvím disků SSD. Nahraďte vestavěnou optickou jednotku druhým pevným
diskem, který poskytne odpověď na aplikace náročné na data a na zálohování v poli
RAID.

Odolá úskalím práce na cestách.

Při investici do počítače s výkonem, jaký nabízí tento, chcete, aby také dlouho vydržel.
Notebook HP EliteBook 8470w splňuje náročné vojenské normy (MIL-STD-810G) pro
pád, vibrace,náraz, prach, vysokou a nízkou teplotu, teplotní šok, vlhkost a nadmořskou
výšku2.
Díky 35,5cm (14") displeji HD3 je možné tuto nejmobilnější pracovní stanici HP snadno
přenášet mezi pracovišti a schůzemi.

Spolehněte se na notebook navržený přesně
pro práci.

Ušetřte čas díky možnosti rychlého přístupu k oblíbeným souborům pomocí
technologie Intel Smart Response Technology4. Získáte také rychlé odezvy při zavádění
systému nebo spouštění aplikací.
Zapojte se do videokonferencí5 a internetových školení6 nebo přenášejte videa
s překvapující čistotou a kvalitou zvuku. Technologie SRS Premium Sound PRO
umožňuje notebooku přinášet čistý a silný zvuk. Na své prezentace již nemusíte shánět
externí reproduktory.
Je dobré mít na výběr. Vyberte si základní konfiguraci nebo využijte rozšířené životnosti
baterie v konfiguraci s více bateriemi. Ve skutečnosti kombinací baterie pro notebooky
HP s ultraprodlouženou výdrží7 a 6článkové primární baterie ve správně
konfigurovaném notebooku HP EliteBook 8470w získáte nejvyšší životnost baterie u
všech mobilních pracovních stanic HP v roce 2012.
Ať jste přes ulici nebo na druhé straně světa, rozsáhlé bezdrátové technologie
společnosti HP vás nezklamou. S integrovaným modulem širokopásmového připojení
HP s podporou sítí 3G se můžete snadno připojit k Internetu, podnikovým sítím, e-mailu
a klíčovým informacím z celého světa8,9.
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Společnost HP doporučuje systém Windows.

Operační systém

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
Systém Windows 7 Professional 64 (dostupný na základě nároku na downgrade ze systému Windows 8 Pro)
Systém Windows 7 Professional 32 (dostupný na základě nároku na downgrade ze systému Windows 8 Pro 64)
Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® 7 Home Premium 64
FreeDOS

Procesor

Intel® Core™ i7-3740QM (2,70 GHz, 6 MB mezipaměti L3, 4 jádra); Intel® Core™ i7-3720QM (2,60 GHz, 6 MB mezipaměti L3, 4 jádra); Intel® Core™ i7-3630QM (2,40 GHz, 6 MB
mezipaměti L3, 4 jádra); Intel® Core™ i7-3610QM (2,30 GHz, 6 MB mezipaměti L3, 4 jádra); Intel® Core™ i5-3360M (2,80 GHz, 3 MB mezipaměti L3, 2 jádra)

Čipová sada

Mobile Intel® QM77 Express

Paměť

Max. 16 GB 1 600 MHz DDR3 SDRAM
Paměťové sloty: 2 sloty SODIMM

Interní paměť

500 GB max. 750 GB Disk SATA II (7 200 ot./min)
180 GB max. 256 GB Jednotka Solid State

Pozice pro upgrade

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

Monitor

35,5cm (14") širokoúhlý displej HD+ (1 600 x 900) s podsvícením LED a antireflexní úpravou

Grafická karta

AMD FirePro™ M2000 (1 GB vyhrazené paměti GDDR5)

Audio/Visual

Zvuk HD; Zvuk SRS Premium Sound PRO (pouze systém Windows); Integrované stereofonní reproduktory; Integrovaný mikrofon (soustava 2 mikrofonů, je-li počítač vybaven
volitelnou webovou kamerou); Tlačítko ztlumení zvuku; funkční klávesy zvýšení a snížení hlasitosti; Stereofonní sluchátkový/linkový výstup; Vstup stereofonního mikrofonu

Podpora bezdrátové sítě

Modul širokopásmového mobilního připojení HP hs2350 HSPA+; Modul mobilního širokopásmového připojení HP un2430 EV-DO/HSPA; karta Intel Centrino 802.11a/b/g/n;
Integrovaný modul HP s bezdrátovou technologií Bluetooth 4.0+ EDR

Komunikace

Integrované síťové připojení Intel 82579LM Gigabit (10/100/1000) (konfigurace vPro)

Rozšiřující sloty

1 Express Card/54; 1 SD/MMC; 1 čtečka čipových karet

Porty a konektory

2 USB 3.0; 1 nabíjecí USB 2.0; 1 kombinovaný port eSATA/USB 2.0; 1 DisplayPort; 1 1394a; 1 stereofonní mikrofonní vstup; 1 stereofonní sluchátkový/linkový výstup; 1 vstup
napájení; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 dokovací konektor; 1 konektor sekundární baterie; 1 VGA

Vstupní zařízení

Klávesnice s ochranou před tekutinami
Zařízení TouchPad s vypínačem, dvousměrným posunem, gesty a dvěma tlačítky pro výběr; Zařízení Pointstick s dalšími dvěma tlačítky pro výběr
720p webová kamera HD (vybrané modely)

Software

Microsoft Office Starter (pouze systém Windows 7): pouze aplikace Word a Excel® s omezenými funkcemi a s reklamou. Bez aplikací PowerPoint® a Outlook®. Všechny funkce
softwaru vám budou k dispozici po zakoupení produktu Office 2010; HP Recovery Manager; HP Performance Advisor; HP Support Assistant; HP ProtectTools Security Manager; HP
ProtectTools for Central Management; HP Hotkey Support; HP Peak Power Manager (ke stažení z internetu); HP Power Assistant (pouze systém Windows 7); Cyberlink Media Suite pro
Win 8; HP Connection Manager (pouze systém Windows 7); Adobe® Flash Player (pouze systém Windows 7); Corel WinDVD BD (Blu-ray) Player (vybrané modely se systémem
Windows 7); Microsoft Defender (nyní včetně MS Security Essentials); Microsoft Security Essentials (pouze systém Windows 7); PDF Complete Special Edition (úplné funkce získáte po
zakoupení licence); Roxio Secure Burn (vybrané modely se systémem Windows 7); Roxio MyDVD Business 2010 (vybrané modely se systémem Windows 7); Software HP Webcam
(pouze u vybraných modelů); WinZip Basic (pouze systém Windows 7); Nástroj HP SoftPaq Download Manager

Zabezpečení

Standardně: HP Client Security Dashboard (pouze systém Windows 8); Součástí nástroje HP ProtectTools Security Manager jsou tato řešení: Credential Manager, Device Access
Manager, Drive Encryption, Face Recognition (pouze konfigurace s webovou kamerou), File Sanitizer (pouze systém Windows 7), Privacy Manager (pouze systém Windows 7),
Embedded Security (pouze systém Windows 7); Snímač otisků prstů HP; Integrovaná čtečka čipových karet; Rozšířené zabezpečení před spuštěním; HP Spare Key; Rychlé přihlášení;
Vestavěný bezpečnostní čip TPM 1.2; Zásuvka pro bezpečnostní zámek; Podpora Intel AT (vyžaduje přihlášení k odběru Absolute Computrace) (pouze u vybraných modelů); Volitelně:
HP Privacy Filter; Software Computrace (prodávaný samostatně, vyžaduje placenou registraci)

Rozměry

3,18 x 33,8 x 23,13 cm

Hmotnost

Základní hmotnost 2,25 kg

Kompatibilita s požadavky na K dispozici jsou konfigurace splňující normu ENERGY STAR®
energetickou efektivnost
Napájení

Napájecí adaptér Smart 90 W; HP Fast Charge

Životnost baterie

6článková lithiumiontová baterie (62 Wh); Až 5 hodin a 45 minut

Záruka

3letá omezená záruka s doručením do autorizovaného servisu (v některých zemích s vyzvednutím a vrácením), (upgrady jsou k dispozici, lze je zakoupit samostatně), jednoletá
záruka na primární baterii 3letá záruka na baterii HP L ong Life (k dispozici pouze s 3letou omezenou zárukou na platformu)

1 Vyžaduje konfiguraci s diskrétní grafikou AMD. Notebook HP EliteBook 8470w podporuje prostřednictvím pokročilé dokovací stanice připojení až dalších pěti obrazovek. Dokovací stanice se prodává samostatně.
2 Testování nebylo určeno k prokázání vhodnosti pro vojenské použití. Výsledky těchto testů nejsou zárukou dosažení stejného výkonu při stejných testovacích podmínkách.
3 Ke sledování obrázků ve vysokém rozlišení je třeba obsah HD.

4 Technologie Intel Smart Response Technology vyžaduje jiný modul než WWAN a volitelný modul flash cache a je k dispozici pouze v konfiguracích s jiným pevným diskem než SED.
5 Funkce videokonference je k dispozici u konfigurací s volitelnou 720p HD webovou kamerou.
6 Je zapotřebí přístup k Internetu.

7 Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství.

8 Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a připojení k internetu, které nejsou součástí dodávky. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená.

9 K využití bezdrátového připojení je potřebná samostatná smlouva o poskytování služeb. O pokrytí a dostupnosti ve vaší oblasti se informujte u místního poskytovatele služeb. Typ a rychlost připojení závisí na umístění, prostředí,

stavu sítě a dalších faktorech.

Drže krok s využitím finančních služeb HP
Držte krok s využitím finančních služeb HP a zaveďte inovativní technologie, které jsou nezbytné pro zvýšení hodnoty podnikání a odlišení se od konkurence. Více informací najdete na
stránce www.hp.com/go/hpfs.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a
služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk, která jsou dodávána s těmito produkty a službami. Ze žádných zde uvedených
informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. Bluetooth
je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost Hewlett-Packard Company užívá na základě licence.
V některých vydáních systému Windows 8 nemusí být dostupné všechny funkce. Aby byla funkčnost systému Windows 8 plně využita, mohou systémy vyžadovat
upgradovaný nebo samostatně zakoupený hardware. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.microsoft.com/windows Bluetooth je ochranná známka příslušného
vlastníka, kterou společnost Hewlett-Packard Company užívá na základě licence. Intel, Celeron a Core jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti
Intel Corporation a jejích poboček v USA a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.Více informací na

www.hp.eu/notebooks
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Společnost HP doporučuje systém Windows.

Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Pevný disk HP 750 GB pro pozici pro
upgrade

Pevný disk* HP 750 GB pro pozici pro upgrade je praktické a dostupné řešení pro uživatele vyžadující další
úložiště nebo rychlejší vyhrazený sekundární pevný disk.
Produktové číslo: H2P66AA

Baterie pro notebooky HP ST09
s prodlouženou výdrží

Baterie HP s prodlouženou životností umožňuje pracovat déle bez nutnosti použít napájecí adaptér. Baterii
HP s prodlouženou životností lze pohodlně nabíjet připojením počítače k dokovací stanici, jelikož ji před
připojením ke stanici není třeba demontovat. Díky vylepšené výdrži tato baterie představuje ideální řešení
pro pracovníky, kteří často pracují mimo své pracovní místo a kteří vyžadují dlouhou výdrž baterie pro
celodenní práci a dlouhé schůze.
Produktové číslo: QK639AA

Kombinovaný adaptér HP 90 W Smart
AC/Auto/Air

Kombinovaný adaptér napájení HP Smart (90 W, do auta i letadla) nabízí široké možnosti použití v práci,
doma nebo v automobilu. Pomocí přepínače režimu nabíjení vyberte správné napětí , které zajistí kvalitní a
spolehlivé napájení v letadle.
Produktové číslo: AJ652AA

Nastavitelný podstavec pro dva
displeje HP

Nastavitelný stojan na dva displeje HP umožňuje použití dvou displejů, díky nimž maximalizujete svou
produktivitu a optimalizujete účinnost práce. Jeden nebo oba displeje lze natočit do polohy na výšku i na
šířku. Můžete rovněž nastavit hloubku, výšku a úhel naklonění stojanu. Na obě obrazovky se tak budete
moci dívat v úrovni očí , přičemž je můžete mírně natočit směrem k sobě. Sledování více aplikací a zdrojů
informací zároveň bude tím pádem snadnější. Kolečka zabudovaná v základně umožňují otáčet stojanem,
takže obraz na displeji můžete snadno ukázat ostatním.
Produktové číslo: AW664AA

3letá záruka, další pracovní den u
zákazníka

Získejte pro své zařízení 3letou záruku na opravy u zákazníka následující pracovní den kvalifikovaným
technikem společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.
Produktové číslo: U4414E

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a
služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk, která jsou dodávána s těmito produkty a službami. Ze žádných zde uvedených
informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. Bluetooth
je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost Hewlett-Packard Company užívá na základě licence.
V některých vydáních systému Windows 8 nemusí být dostupné všechny funkce. Aby byla funkčnost systému Windows 8 plně využita, mohou systémy vyžadovat
upgradovaný nebo samostatně zakoupený hardware. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.microsoft.com/windows Bluetooth je ochranná známka příslušného
vlastníka, kterou společnost Hewlett-Packard Company užívá na základě licence. Intel, Celeron a Core jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti
Intel Corporation a jejích poboček v USA a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.Více informací na
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