HP EliteBook 8470w mobiel workstation
Workstationkracht. Notebookmobiliteit. HP's reislustigste mobiele workstation is geoptimaliseerd voor Windows® 7 Professional
en biedt ISV-gecertificeerde video van workstationklasse, een krachtige processor, een robuust ontwerp en een 35,5-cm
(14-inch) diagonaal scherm.

HP raadt Windows aan.

Gebouwd voor designers.

Maximaliseer de schermprestaties met video van workstationklasse, waarmee u
verrassende beelden en overrompelende animaties ontwikkelt.
De HP EliteBook 8470w is ISV-gecertificeerd, zodat uw mobiele workstation ieder
project probleemloos en betrouwbaar uitvoert.
Verbreed uw blik met meerdere schermen tegelijk of vergroot de inhoud over vijf
schermen om designs te verfijnen. AMD Eyefinity-technologie1 maakt het mogelijk.
De beeldkwaliteit wordt nog scherper en beter als u via de DisplayPort-connector
aparte extra schermen op uw mobiele workstation aansluit.
Veeleisende projecten vergen snellere datatoegang. Start snel op met de solid-state
schijf (SSD). Vervang de geïntegreerde optische schijf door een tweede vaste schijf
voor data-intensieve applicaties of RAID-backup.

Opgewassen tegen de risico's van mobiel
gebruik.

Als u in zo'n krachtige computer investeert, wilt u dat die lang meegaat. De HP EliteBook
8470w voldoet aan de strenge militaire standaarden (MIL-STD-810G) voor vallen,
trillingen, schokken, stof, hoge en lage temperaturen, plotselinge
temperatuurwisselingen, luchtvochtigheid en hoogte2.
Dankzij een 35,5-cm (14-inch) HD3 scherm is HP's reislustigste mobiele workstation
gemakkelijk mee te nemen naar projectlocaties en bijeenkomsten.

Kies een notebook die gebouwd is voor
business.

Bespaar tijd door snelle toegang tot uw favoriete bestanden met Intel Smart Response
technologie4. Ook het systeem en uw applicaties worden veel sneller opgestart.
Neem deel aan videoconferenties5 en web-gebaseerde trainingen6 of stream video's
met een verbazend goede geluidskwaliteit. Met SRS Premium Sound PRO kunt u ook
een helder en krachtig geluid rechtstreeks vanaf uw notebook delen. U heeft bij uw
presentaties geen extra luidsprekers nodig.
Het is goed om keus te hebben. Kies voor een lichte configuratie of verleng de
batterijlevensduur met verschillende batterijopties. De combinatie van de HP Ultra XL
notebookbatterij7 met de 6-cels primaire batterij biedt, op een goed geconfigureerde
HP EliteBook 8470w, de langste batterijlevensduur in een 2012 HP mobiel workstation.
Dichtbij of ver weg, met HP's uitgebreide draadloze technologie houdt u altijd contact.
Met geïntegreerd HP mobiel breedband en 3G heeft u gemakkelijk op vele plaatsen
over ter wereld toegang tot internet, bedrijfsnetwerken, e-mail en belangrijke
bedrijfsinformatie8,9.

HP EliteBook 8470w mobiel workstation

HP raadt Windows aan.

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

Processor

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

Chipset

Mobile Intel® QM77 Express

Geheugen

Tot 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Geheugenslots: 2 SODIMM

Interne opslag

500 GB tot 750 GB SATA II (7200-rpm)
180 GB tot 256 GB Solid-state drive

Upgradeslot

Blu-ray ROM dvd±rw SuperMulti met DL; Dvd±rw SuperMulti met DL

Scherm

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

Video

AMD FirePro™ M2000 (1 GB gereserveerd GDDR5)

Audio/Visueel

HD audio; SRS Premium Sound PRO (alleen Windows OS); Geïntegreerde stereoluidsprekers; Ingebouwde microfoon (dual-array microfoons indien uitgerust met de optionele
webcam); Volumedempknop; functietoetsen om het volume in te stellen; Stereo hoofdtelefoon/lijnuitgang; Stereo microfooningang

Ondersteuning voor
draadloos gebruik

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

Communicatie

Geïntegreerde Intel 82579LM Gigabit netwerkinterface (10/100/1000) (vPro-configuraties)

Uitbreidingsslots

1 Express Card/54; 1 SD/MMC; 1 Smart Card-lezer

Poorten en connectoren

2 USB 3.0; 1 USB 2.0 opladen; 1 eSATA/USB 2.0 combo; 1 DisplayPort; 1 1394a; 1 stereo microfooningang; 1 stereo hoofdtelefoon/lijnuitgang; 1 netvoeding; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1
dockingconnector; 1 tweede batterijconnector; 1 VGA

Invoerapparaat

Morsbestendig toetsenbord met vochtafvoer
Touchpad met aan/uitknop, twee-weg scrollen, bewegingen, twee knoppen; Pointing stick met twee extra knoppen
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; HP Recovery Manager; HP Performance Advisor; HP Support Assistant; HP ProtectTools Security Manager; HP ProtectTools voor Central Management; HP
Hotkey-ondersteuning; HP Peak Power Manager (webdownload); HP Power Assistant (alleen Windows 7); Cyberlink Media Suite voor Win 8; HP Connection Manager (alleen Windows
7); Adobe® Flash Player (alleen Windows 7); Corel WinDVD BD (Blu-ray) speler (geselecteerde Windows 7-modellen); Microsoft Defender (nu inclusief MS Security Essentials);
Microsoft Security Essentials (alleen Windows 7); PDF Complete Special Edition (voor volledige functionaliteit moet licentie worden gekocht); Roxio Secure Burn (geselecteerde
Windows 7-modellen); Roxio MyDVD Business 2010 (geselecteerde Windows 7-modellen); HP Webcam software (geselecteerde modellen); WinZip Basic (alleen Windows 7); HP
SoftPaq downloadmanager

Beveiliging

Standaard: HP Client Security Dashboard (alleen Windows 8); HP ProtectTools Security Manager, inclusief: Credential Manager, Device Access Manager, Drive Encryption, Face
Recognition (alleen modellen met webcam), File Sanitizer (alleen Windows 7), Privacy Manager (alleen Windows 7), Embedded Security (alleen Windows 7; HP vingerafdruksensor;
Geïntegreerde Smart Card-lezer; Enhanced Pre-Boot Security; HP Spare Key; One-Step L ogon; Ingebouwde 1.2 TPM-beveiligingschip; Oog voor veiligheidsslot; Ondersteuning voor
Intel AT (Absolute Computrace-abonnement is vereist) (geselecteerde modellen); Optioneel: HP Privacyfilter; Computrace (moet apart worden aangeschaft, abonnement is vereist)

Afmetingen

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

Gewicht

Vanaf 2,25 kg

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerde configuraties beschikbaar

Voeding

90-Watt Smart netadapter; HP snellader

Levensduur batterij

6-cels (62 Watt/u) lithium-ion batterij: Tot 5 uur en 45 minuten

Garantie

3 jaar garantie met carry-in service (haal- en brengservice in sommige landen) (upgrades worden apart verkocht)), 1 jaar garantie op de primaire batterij; 3 jaar garantie op HP L ong
Life battery (alleen beschikbaar bij 3 jaar platformgarantie)

1 Configuratie met AMD discrete grafische kaart is vereist. HP EliteBook 8470w ondersteunt tot vijf extra schermen via het Advanced dockingstation. Het Advanced dockingstation wordt afzonderlijk verkocht.
2 De tests waren niet bedoeld om geschiktheid voor DOD-contractvereisten of militaire doeleinden aan te tonen. Testresultaten vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testcondities.
3 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.

4 Voor Intel Smart Response technologie zijn een niet-WWAN-module en de optionele flash-cachemodule vereist. Het is alleen beschikbaar bij niet-SED schijfconfiguraties.
5 Videoconferencing is mogelijk op configuraties met een optionele 720p HD-webcam.
6 Internettoegang vereist.

7 Wordt apart of als optie verkocht.

8 Wireless access point en internetaansluiting zijn vereist, maar niet inbegrepen. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.

9 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.

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 beschikbaar in alle edities van Windows 8. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van
Windows 8 volledig te benutten. Kijk op http://www.microsoft.com/windows voor meer informatie Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat
door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Intel, Celeron en Core zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation of haar
dochterondernemingen in de VS en andere landen. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.Meer informatie op

www.hp.eu/notebooks
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HP raadt Windows aan.

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP upgradebehuizing 750-GB vaste
schijf

De HP upgradeslot 750-GB vaste schijf biedt een praktische en voordelige oplossing voor gebruikers die
extra opslagcapaciteit of een snellere tweede vaste schijf nodig hebben.
Bestelnr.: H2P66AA

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

HP Smart auto/vliegtuig/net
comboadapter, 90 Watt

Met de HP 90-Watt combo Smart net/auto/vliegtuigadapter kunt u overal opladen: op het werk, thuis of in
de auto. U kiest het juiste voltage met de oplaadschakelaar en kunt uw notebook zelfs in het vliegtuig
opladen.
Bestelnr.: AJ652AA

HP verstelbare standaard voor twee
schermen

De HP verstelbare standaard voor twee schermen verhoogt de productiviteit en optimaliseert de efficiency.
Een of beide schermen kunnen worden geroteerd naar landscape- of portrait-oriëntatie, de standaard is in
diepte en hoogte verstelbaar, draaibaar en kantelbaar zodat u beide schermen op ooghoogte en naar
elkaar toegekeerd kunt plaatsen om meerdere applicaties en informatiebronnen tegelijkertijd te bekijken.
Ingebouwde rollers in de voet maken het mogelijk de standaard te draaien om uw werk nog gemakkelijker
te delen.
Bestelnr.: AW664AA

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.: U4414E
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