HP EliteBook 8470w -mobiilityöasema
Työaseman teho. Kannettavan liikkuvuus. Windows® 7 Professional -käyttöjärjestelmää varten optimoidussa HP:n
matkaystävällisimmässä työasemassa on ISV-sertifioitu työasemaluokan näytönohjain ja tehokas suoritinteho liiketoimintaa
tukevalla muotoilulla sekä lävistäjältään 35,5 cm:n (14 tuuman) näyttö.

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Rakennettu suunnitelijoille.

Maksimoit näytön suorituskyvyn työasemaluokan näytönohjaimella ja olet valmis
kehittämään upeata kuvallista materiaalia ja animaatioita.
HP EliteBook 8470w on ISV-sertifioitu, jotta mobiilityöasema toimisi sulavasti ja
luotettavasti projektista riippumatta.
Näet useat ruudut kerralla laajentamalla näkymän. Voit myös suurentaa sisällön viidelle
näytölle yksityiskohtien hiomista varten. AMD Eyefinity -tekniikka1 mahdollistaa tämän.
Voit nauttia terävämmistä ja syvemmistä kuvista kytkemällä mobiilityöaseman
itsenäisiin lisänäyttöihin DisplayPort-liitännän kautta.
Vaativat projektit edellyttävät nopeampaa pääsyä tietoihin. Nopea käynnistys
yksitilaisen kiintolevyaseman ansiosta (SSD). Korvaa integroitu optinen asema toisella
kiintolevyllä tietoa käyttäviä sovelluksia tai RAID-varmuuskopiota varten.

Kestää kovan mobiililiiketoiminnan.

Jos sijoitat näin tehokkaaseen tietokoneeseen, haluat sen myös kestävän. HP EliteBook
8470w vastaa tiukkoja sotilaskäytön standardeja (MIL- STD-810G), jotka koskevat
pudotuksen-, tärinän-, iskun- ja pölynkestävyyttä sekä käyttöä matalissa ja nopeasti
vaihtelevissa lämpötiloissa ja korkeuksissa2.
Lävistäjältään 35,5 cm:n (14 tuuman) HD3-näytöllä varustettuna HP:n matkaystävällisin
mobiilityöasema kulkee mukavasti mukana projektisijainteihin ja tapaamisiin.

Voit luottaa liiketoimintaa varten
suunniteltuun kannettavaan.

Säästät aikaa nopealla pääsyllä suosikkitiedostoihin Intel Smart Response -tekniikan
ansiosta4. Myös vasteaika on nopeampi esimerkiksi järjestelmän ja sovellusten
käynnistymisessä.
Osallistu videoneuvotteluihin5, verkkopohjaisiin koulutuksiin6 ja videoiden suoratoistoon
erinomaisella äänenlaadulla. SRS Premium Sound PRO:n avulla voit myös jakaa terävän
ja voimakkaan äänen suoraan kannettavaltasi. Et tarvitse ylimääräisiä kaiuttimia
esitykseesi.
Valinnanvapaus on hyvä asia. Voit valita kevyen kokoonpanon tai lisätä akunkestoa
useilla akkuvaihtoehdoilla. Itse asiassa HP Ultra Extended Life -akun7 käyttäminen
yhdessä 6-kennoisen ensisijaisen akun kanssa asianmukaisesti määritetyssä HP
EliteBook 8470w -kannettavassa tarjoaa pisimmän akunkeston kaikista 2012 HP
-mobiilityösemista.
Olitpa sitten tien tai maailman toisella puolella, HP:n kattava langaton tekniikka on
käytössäsi. Integroidun HP:n 3G-mobiililaajakaistan ansiosta voit käyttää helposti
internetiä, yritysverkkoja, sähköpostia ja tärkeitä tietoja entistä useammissa paikoissa
ympäri maailman8,9.
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HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Käyttöjärjestelmä

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
Windows 7 Professional (saatavilla Windows 8 Professional -version muunto-oikeuksien kautta)
Windows 7 Professional (saatavilla Windows 8 Professional -version muunto-oikeuksien kautta)
Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® 7 Home Premium 64
FreeDOS

Prosessori

Intel® Core™ i7-3740QM -suoritin (2,70 GHz, 6 Mt:n L3-välimuisti, 4 ydintä), Intel® Core™ i7-3720QM -suoritin (2,60 GHz, 6 Mt:n L3-välimuisti, 4 ydintä), Intel® Core™ i7-3630QM
-suoritin (2,40 GHz, 6 Mt:n L3-välimuisti, 4 ydintä), Intel® Core™ i7-3610QM -suoritin (2,30 GHz, 6 Mt:n L3-välimuisti, 4 ydintä), Intel® Core™ i5-3360M -suoritin (2,80 GHz, 3 Mt:n
L3-välimuisti, 2 ydintä)

Piirisarja

Mobile Intel® QM77 Express

Muisti

Enintään 16 Gt 1 600 MHz DDR3 SDRAM
Muistipaikat: 2 SODIMM

Sisäinen tallennustila

500 Gt enintään 750 Gt SATA II (7 200 k./min)
180 Gt enintään 256 Gt Yksitilainen SSD-asema

Asemapaikka

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

Näyttö

Lävistäjältään 35,5 cm:n (14 tuuman) LED-taustavalaistu ja heijastamaton HD+ -teräväpiirtonäyttö (1 600 x 900)

Näyttöominaisuudet

AMD FirePro™ M2000 (1 Gt:n erillinen GDDR5-muisti)

Ääni/kuva

HD Audio; SRS Premium Sound PRO (vain Windows-käyttöjärjestelmä); Sisäiset stereokaiuttimet; Integroitu mikrofoni (kaksoismikrofoni, kun varustettu valinnaisella
verkkokameralla); Äänen vaimennuspainike; näppäimet äänenvoimakkuuden säätämiseen; Stereokuuloke-/linjalähtö; Stereomikrofonitulo

Langattoman lähiverkon tuki HP hs2350 HSPA+ -mobiililaajakaista; HP un2430 EV-DO/HSPA -mobiililaajakaista; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; HP:n integroitu moduuli sekä Bluetooth 4.0+ EDR
Tietoliikenne

Integroitu Intel 82579LM Gigabit -verkkoyhteys (10/100/1000) (vPro-kokoonpanot)

Laajennuspaikat

1 Express Card/54; 1 SD/MMC; 1 Sirukortinlukija

Portit ja liittimet

2 USB 3.0 -porttia; 1 USB 2.0 -latausportti; 1 eSATA/USB 2.0 -yhdistelmä; 1 DisplayPort 1 1394a; 1 stereomikrofonitulo; 1 stereokuuloke-/linjalähtö; 1 verkkovirtaliitäntä; 1 RJ-11; 1
RJ-45; 1 liitäntä telakointiasemaan; 1 liitäntä lisäakulle; 1 VGA

Syöttölaite

Läikkyneiltä nesteiltä suojattu näppäimistö
Kosketuslevy, jossa on/off-painike, kaksisuuntainen vieritys, eleet, kaksi valintapainiketta; Osoitinsauva, kaksi lisäpainiketta
720p:n HD-web-kamera (joissakin malleissa)

Ohjelmisto

Microsoft Office Starter (vain Windows 7): vain rajoitetun toiminnallisuuden Word ja Excel®, sisältää mainoksia. Ei PowerPoint®- tai Outlook®-ohjelmistoa. Ostamalla Office 2010:n
saat täydet ohjelmistoversiot; HP Recovery Manager; HP Performance Advisor; HP Support Assistant; HP ProtectTools Security Manager; HP ProtectToolsin Central Management; HP
Hotkey Support, HP Peak Power Manager (verkkolataus); HP Power Assistant (vain Windows 7); Cyberlink Media Suiten Windows 8 -versio; HP Connection Manager (vain Windows 7);
Adobe® Flash Player (vain Windows 7); Corel WinDVD BD (Blu-ray) -soitin (tietyissä Windows 7 -malleissa); Microsoft Defender (sisältää nyt MS Security Essentialsin); Microsoft
Security Essentials (vain Windows 7); PDF Complete Special Edition (saat täyden toiminnallisuuden ostamalla käyttöoikeuden); Roxio Secure Burn (tietyissä Windows 7 -malleissa);
Roxio MyDVD Business 2010 (tietyissä Windows 7 -malleissa); HP:n verkkokameraohjelmisto (tietyissä malleissa); WinZip Basic (vain Windows 7); HP SoftPaq Download Manager

Suojaus

Vakiona: HP Client Security Dashboard (vain Windows 8); HP ProtectTools Security Manager, jossa on seuraavat toiminnot: Kirjautumisten hallinta, laitekäytön hallinta,
kiintolevysalaus, kasvojen tunnistus (vain verkkokameralliset kokoonpanot), File Sanitizer (vain Windows 7), yksityisyyden hallinta (vain Windows 7), Embedded Security (vain
Windows 7); HP:n sormenjälkitunnistin; Integroitu älykortinlukija; Parannettu käynnistystä edeltävä suojaus; HP Spare Key; Yksivaiheinen kirjautuminen; Sisäinen TPM 1.2 -turvasiru;
Turvalukon paikka; Intel AT -tuki (edellyttää Absolute Computrace -tilauksen) (tietyissä malleissa); Lisätuotteet: HP:n sivustakatsomissuoja; Computrace (myydään erikseen ja
edellyttää tilauksen)

Mitat

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

Paino

Paino alkaen 2,25 kg

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyttyjä kokoonpanoja saatavilla

Virta

90 W:n älyverkkolaite; HP:n pikalataustekniikka

Akun kesto

6-kennoinen litiumioniakku (62 Wh): Enintään 5 tuntia 45 minuuttia

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu (itsekuljetuspalvelu, tietyissä maissa nouto- ja palautuspalvelu) (päivityksiä saatavana erikseen), yhden vuoden takuu perusakulle; Kolmen vuoden
takuu HP:n pitkäkestoiselle akulle (saatavana vain kolmen vuoden rajoitetun alustatakuun yhteydessä)

1 Edellyttää erillistä AMD-näytönohjainkokoonpanoa. HP EliteBook 8470w tukee jopa viittä lisänäyttöä edistyneen telakointiaseman kautta. Edistynyt telakointiasema myydään erikseen.

2 Testeillä ei pyritty osoittamaan, että laitteet täyttävät puolustusvoimien sopimusvaatimukset tai ovat sopivia sotilaskäyttöön. Testitulokset eivät takaa, että laitteet toimivat jatkossa näissä olosuhteissa.
3 HD-kuvien katselemiseen vaaditaan HD-sisältöä.

4 Intel Smart Response -tekniikka edellyttää non-WWAN-moduulin sekä valinnaisen flash-välimuistimoduulin käyttöä, ja on saatavilla vain non-SED HDD -kokoonpanoissa.
5 Videoneuvottelu on saatavilla kokoonpanoissa, jotka sisältävät 720p HD -verkkokameran.
6 Internet-yhteys vaaditaan.

7 Hankittava erikseen tai lisälaitteena.

8 Langaton tukiasema ja internet-yhteys ovat pakollisia, mutta ne eivät sisälly toimitukseen. Julkisten liityntäpisteiden saatavuus on rajoitettu.

9 Langaton käyttö edellyttää erikseen tehtävää palvelusopimusta. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus paikalliselta jälleenmyyjältä. Yhteyden laatu ja nopeus vaihtelevat sijainnin, ympäristön, verkon sekä muiden tekijöiden

mukaan.

Hyödynnä HP:n taloudelliset palvelut
HP:n taloudellisten palvelujen voit ottaa käyttöön innovatiivisia tekniikoita, jotka lisäävät yrityksen arvoa ja auttavat erottumaan kilpailijoista. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään
yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun
sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä.
Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows 8:n versioissa. Järjestelmät saattavat vaatia uusia ja/tai erikseen ostettavia laitteita voidakseen hyödyntää
täysin Windows 8:n ominaisuuksia. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com/windows Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company
käyttää lisenssillä. Intel, Celeron ja Core ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.Lue lisää osoitteessa www.hp.eu/notebooks
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HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP Upgrade Bay -kiintolevy, 750 Gt

HP:n 750 Gt:n Upgrade Bay -kiintolevyasema* on kätevä ja edullinen ratkaisu käyttäjille, jotka haluavat
enemmän tallennustilaa tai entistä nopeamman erillisen kiintolevyaseman.
Tuotenumero: H2P66AA

HP ST09 Extended Life -akku
kannettavalle

Pitkäkestoisen HP Extended Life -akun avulla voi työskennellä pitempään, jos pistorasiaa ei ole
käytettävissä. HP Extended Life -akun voi ladata telakointiasemassa, joten sitä ei tarvitse irrottaa ennen
telakoitumista. Pitemmän kestoajan ansiosta nämä akut ovat ihanteellinen ratkaisu paljon liikkuville
henkilöille, jotka tarvitsevat akuista lisätehoa koko päiväksi tai pitkien kokouksien ajaksi.
Tuotenumero: QK639AA

HP:n älykäs 90 W:n AC/Auto/Air
-yhdistelmäsovitin

HP:n 90 W:n älykäs yhdistelmämuuntaja (verkkovirta/auto/ilma) mahdollistaa laitteen lataamisen töissä,
kotona ja autossa. Valitse oikea jännitetaso kytkimellä. Voit ladata kannettavan vaikka lentokoneessa.
Tuotenumero: AJ652AA

HP:n säädettävä kahden näytön teline

HP:n säädettävä kahden näytön teline mahdollistaa kahden näytön käytön ja parantaa tuottavuutta ja
tehokkuutta. Kumpi tahansa näyttö tai molemmat näytöt voidaan kääntää vaaka- tai pystyasentoon. Sekä
syvyys, korkeus, kallistus että kulma ovat säädettävissä, joten näytöt voidaan asettaa silmän tasoon tai
loivaan kulmaan toisiinsa nähden, jolloin useita sovelluksia tai tietolähteitä voi seurata samaan aikaan.
Pohjan rullien ansiosta voit kääntää telinettä, joten työsi jakaminen muiden kanssa helpottuu.
Tuotenumero: AW664AA

3 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Kolmen vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi
paikan päällä seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: U4414E

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään
yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun
sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä.
Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows 8:n versioissa. Järjestelmät saattavat vaatia uusia ja/tai erikseen ostettavia laitteita voidakseen hyödyntää
täysin Windows 8:n ominaisuuksia. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com/windows Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company
käyttää lisenssillä. Intel, Celeron ja Core ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.Lue lisää osoitteessa www.hp.eu/hpoptions
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