HP EliteBook 8470w mobil munkaállomás
Munkaállomás-szintű teljesítmény. Noteszgépes mobilitás. A HP Windows® 7 Professional operációs rendszerre optimalizált,
utazáshoz legalkalmasabb munkaállomása független szoftvergyártók által minősített, munkaállomás kategóriájú grafikus
rendszerrel, nagy számítási teljesítménnyel, üzleti terheléshez tervezett kialakítással és 35,5 cm (14") képátlójú kijelzővel
rendelkezik.

A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.

A tervezők számára készült.

A látványos képi tartalmak és ámulatba ejtő animációk fejlesztésére felkészített,
munkaállomás kategóriájú grafikus rendszerrel a képernyőn is maximális teljesítmény
érhető el.
A HP EliteBook 8470w független szoftvergyártók által minősített termék, így az Ön
mobil munkaállomása a feladattól függetlenül zökkenőmentesen és megbízhatóan
dolgozik.
Az öt kijelző használata több képernyős feladatfeldolgozást vagy több képernyőt
lefedő, felnagyított tartalmak megjelenítését is lehetővé teszi, így a tervek jobban
áttekinthetők és részleteik is könnyen finomíthatók. Ezt az AMD Eyefinity technológia1
teszi lehetővé.
A DisplayPort csatlakozón keresztül a mobil munkaállomáshoz további független
kijelzők csatlakoztathatók, így élesebb és tisztább képek jeleníthetők meg.
Az igényes feladatok gyorsabb adathozzáférést igényelnek. A félvezető-alapú (SSD)
meghajtó gyors rendszerindítást biztosít. A sok adatot feldolgozó alkalmazások
számára a beépített optikai meghajtó második merevlemezzel vagy RAID rendszerrel
helyettesíthető.

Jól bírja a mobil üzleti tevékenységgel járó
megpróbáltatásokat.

Egy ilyen erős számítógépnek tartósnak is kell lennie. A EliteBook 8470w megfelel a
szigorú katonai (MIL-STD-810G) szabványoknak az esésnek, rezgésnek, rázkódásnak,
pornak, valamint a magas és alacsony hőmérsékletnek, a magasságnak, a
páratartalomnak és a hőmérsékleti szélsőségeknek 2 való ellenállás tekintetében.
A HP utazáshoz legalkalmasabb, 35,5 cm (14") képátlójú HD3 kijelzővel rendelkező
mobil munkaállomása könnyen hordozható a munkahelyszínek és megbeszélések
között.

Válasszon igazán üzletre termett noteszgépet.

Az Intel Smart Response technológia gyorsan elérhetővé teszi a sűrűn használt
fájlokat, így időt takarít meg4. A rendszerbetöltés és az alkalmazások elindítása is
számottevően gyorsabb.
Videokonferenciák5, webalapú oktatások6 vagy folyamatos videolejátszások, egy
noteszgéptől meglepően kitűnő hangminőséggel. Az SRS Premium Sound PRO
hangrendszer közvetlenül a noteszgépből, élesen és tisztán szólaltatja meg a
hangokat. A bemutatókhoz már nem lesz szükség külső hangszórókra.
Előnyös választási lehetőségek. Kis súlyú konfigurációk vagy hosszabb
akkumulátor-élettartamot biztosító többféle akkumulátorlehetőségek is választhatók.
A HP Ultra Extended Life noteszgép-akkumulátor7 és a 6 cellás elsődleges akkumulátor
kombinált használata egy megfelelően konfigurált HP EliteBook 8470w noteszgéppel a
2012-es HP mobil munkaállomások leghosszabb akkumulátor-élettartamát biztosítja.
Akár a szomszéd utcában, akár a világ túlsó felén jár, a HP széles körű vezeték nélküli
technológiái lefedettséget biztosítanak Önnek. A beépített HP mobil szélessávú 3G
modul révén kényelmesen, a világ több helyén elérheti az internetet, a vállalati
hálózatokat, az e-maileket és a létfontosságú adatokat8,9.

HP EliteBook 8470w mobil munkaállomás

A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.

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 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® 7 Home Premium 64
FreeDOS

Processzor

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

Lapkakészlet

Mobil Intel® QM77 Express

Memória

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

Belső tárolás

500 GB legfeljebb 750 GB SATA II (7200 f/p)
180 GB legfeljebb 256 GB Félvezető alapú meghajtók

Bővítőfiók

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

Képernyő

35,5 cm-es (14"-es) képátlójú, LED-es hátsó megvilágítású HD+ csillogásmentes (1600 x 900)

Grafikus rendszer

AMD FirePro™ M2000 (1 GB dedikált GDDR5)

Hang/kép

HD Audio; SRS Premium Sound PRO (csak Windows operációs rendszer esetén); Beépített sztereó hangszórók; Beépített mikrofon (opcionális webkamera alkalmazása esetén dupla
tömbmikrofon); Gomb a hang némításához; funkciógombok a hangerő növeléséhez és csökkentéséhez; Sztereó fejhallgató-/vonali kimenet; Sztereó mikrofonbemenet

Vezeték nélküli támogatás

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

Kommunikáció

Integrált Intel 82579LM Gigabit hálózati kártya (10/100/1000) (vPro konfigurációk)

Bővítőhelyek

1 Express Card/54; 1 SD/MMC; 1 intelligenskártya-olvasó

Portok és csatlakozók

2 USB 3.0; 1 USB 2.0 töltő; 1 kombinált eSATA/USB 2.0; 1 DisplayPort; 1 1394a; 1 sztereó mikrofonbemenet; 1 sztereó fejhallgató-/vonali kimenet; 1 tápcsatlakozó; 1 RJ-11; 1
RJ-45; 1 dokkolócsatlakozó; 1 másodlagos akkumulátorcsatlakozó; 1 VGA

Bemeneti eszköz

Folyadékelvezető, cseppálló billentyűzet
Érintőtábla be- és kikapcsoló gombbal, kétirányú görgetéssel, mozdulatokkal és két gombbal; Pöcökegér két további választógombbal
720p HD webkamera (egyes típusoknál)

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; HP Recovery Manager; HP Performance Advisor; HP Support
Assistant; HP ProtectTools Security Manager; HP ProtectTools for Central Management; HP gyorsbillentyű támogatása; HP Peak Power Manager (webes letöltés); HP Power Assistant
(csak Windows 7 esetén); CyberLink Media Suite for Win 8; HP Connection Manager (csak Windows 7 esetén); Adobe® Flash Player (csak Windows 7 esetén); Corel WinDVD BD
(Blu-ray) lejátszó (bizonyos Windows 7 modellekhez); Microsoft Defender (mostantól tartalmazza az MS Security Essentials terméket is); Microsoft Security Essentials (csak Windows
7 esetén); PDF Complete Special Edition (a teljes funkcionalitású változathoz licencet kell vásárolni); Roxio Secure Burn (bizonyos Windows 7 modellekhez); Roxio MyDVD Business
2010 (bizonyos Windows 7 modellekhez); HP webkameraszoftver (egyes típusok esetén); WinZip Basic (csak Windows 7 esetén); HP SoftPaq Download Manager

Adatvédelem

Alapkiépítésben: HP ügyfélbiztonsági műszerfal (csak Windows 8 esetén); A HP ProtectTools Security Manager a következőket tartalmazza: Credential Manager, Device Access
Manager, Drive Encryption, Arcfelismerés (csak webkamera-konfigurációk esetében), File Sanitizer (csak Windows 7 esetén), Privacy Manager (csak Windows 7 esetén), Beépített
biztonság (csak Windows 7 esetén); HP ujjlenyomat-olvasó; Beépített intelligenskártya-olvasó; Továbbfejlesztett rendszerindítás előtti biztonság; HP Spare Key; Egylépéses
bejelentkezés; TPM 1.2 beágyazott biztonsági chip; Biztonságizár-nyílás; Támogatás az Intel AT számára (Absolute Computrace előfizetést igényel) (egyes típusok esetén);
Opcionális: HP adatvédelmi szűrő; Computrace (külön vásárolható meg; előfizetést igényel)

Méretek

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

Súly

Kezdő súly: 2,25 kg

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® minősítésű konfigurációk igényelhetők

Áramellátás

90 W-os intelligens váltóáramú tápegység; HP gyorstöltő

Akkumulátor élettartama

6 cellás (62 Wh) lítiumion akkumulátor: Akár 5 óra 45 perc

Garancia

3 év korlátozott jótállás nem helyszíni szervizeléssel (egyes országokban el- és visszaszállítással) (bővítés lehetséges, külön megvásárolható), valamint 1 év jótállás az elsődleges
akkumulátorra; 3 év jótállás a HP L ong Life akkumulátorra (csak a 3 éves korlátozott platformjótállással érhető el)

1 Különálló AMD grafikus rendszert tartalmazó konfigurációt igényel. A HP EliteBook 8470w a speciális dokkolóállomás révén összesen akár öt kijelzőt is támogat. A speciális dokkolóállomás külön vásárolható meg.

2 A tesztelésnek nem volt célja a DOD-szerződések követelményeinek, illetve a katonai célú használatnak való megfelelés demonstrálása. Az eredmények nem nyújtanak garanciát a jövőbeli teljesítményre ezen tesztelési feltételek

mellett.
3 A HD képminőséghez HD tartalomra van szükség.
4 Az Intel Smart Response technológia nem WWAN modult, valamint opcionális gyorsítótár-modult is igényel, és csak a nem öntitkosító merevlemezt tartalmazó konfigurációk esetén áll rendelkezésre.
5 Videokonferenciára az opcionális 720p HD webkamerával rendelkező konfigurációk használhatók.
6 Internetelérést igényel.
7 Külön vagy választható funkcióként vásárolható meg.
8 Vezeték nélküli hozzáférési pontot és internetszolgáltatást igényel, ezeket a csomag nem tartalmazza. A nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott.
9 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.

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.
Nem minden funkció érhető el a Windows 8 minden kiadásában. A rendszerek a Windows 8 funkcionalitásának teljes körű kiaknázásához továbbfejlesztett és/vagy külön
megvásárolt hardvert igényelhetnek. További részletek: http://www.microsoft.com/windows A Bluetooth a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company
engedéllyel használ. Az Intel, a Celeron és a Core az Intel Corporation vagy leányvállalatainak védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.További tájékoztatás: www.hp.eu/notebooks
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A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.

Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP bővítőrekeszes 750 GB-os
merevlemez-meghajtó

A HP bővítőrekeszbe illeszthető 750 GB-os merevlemez* kényelmes és kedvező árú adattárolási megoldás
azoknak a felhasználóknak, akik további tárolóhelyet vagy gyorsabb különálló második merevlemezt
igényelnek.
Termékszám: H2P66AA

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

HP 90 W-os intelligens,
autóban/repülőn használható
kombinált, váltóáramú tápegység

A HP 90 W-os váltakozó áramú, autós és repülőgépes kombinált adaptert igazán rugalmasan használhatja
munkahelyén, otthonában és az autóban is. Csak állítsa a töltéskapcsolót a megfelelő állásba, és akár a
repülőgépen is biztosíthatja noteszgépe áramellátását.
Termékszám: AJ652AA

HP állítható kétkijelzős állvány

A HP állítható dupla monitorállvány a termelékenység maximalizálása és a hatékonyság optimalizálása
érdekében két kijelző használatát teszi lehetővé. A kijelzők bármelyike (vagy mindkettő) fekvő vagy álló
helyzetbe forgatható, az állvány mélysége, magassága, döntési és elforgatási szöge állítható, így mindkét
képernyő szemmagasságban és akár kissé egymás felé fordítva is nézhető, aminek köszönhetően több
alkalmazást és információt lehet figyelni egyidejűleg. A beépített talpgörgők révén az állvány elforgatható,
így a munka könnyebben megosztható másokkal.
Termékszám: AW664AA

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: U4414E

© 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.
Nem minden funkció érhető el a Windows 8 minden kiadásában. A rendszerek a Windows 8 funkcionalitásának teljes körű kiaknázásához továbbfejlesztett és/vagy külön
megvásárolt hardvert igényelhetnek. További részletek: http://www.microsoft.com/windows A Bluetooth a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company
engedéllyel használ. Az Intel, a Celeron és a Core az Intel Corporation vagy leányvállalatainak védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.További tájékoztatás: www.hp.eu/hpoptions
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