HP EliteBook 8470w mobil arbeidsstasjon
Arbeidsstasjonskraft Bærbar mobilitet. HPs mest reisevennlige arbeidsstasjon er optimalisert for Windows® 7 Professional, og
har ISV-sertifisert grafikk av arbeidsstasjonskaliber og kraftig behandling med en solid design og en 35,5 cm (14") (diagonalt)
skjerm.

HP anbefaler Windows.

Bygd for designmarkedet.

Maksimer skjermytelsen med grafikk av arbeidsstasjonskaliber som er klar til å utvikle
intense visualiseringer og imponerende animasjoner.
HP EliteBook 8470w er ISV-sertifisert slik at din mobile arbeidsstasjon kjører jevnt og
pålitelig uansett prosjekt.
Utvid skjermflaten for å se flere skjermbilder samtidig, eller forstørr innholdet over fem
skjermer for finjustering av design. AMD Eyefinity-teknologi1 gjør dette mulig.
Gled deg over skarpere og dypere bilder når du kobler din mobile arbeidsstasjon til
ekstra, uavhengige skjermer via DisplayPort-kontakten.
Krevende prosjekter krever raskere datatilgang. Start opp raskt med Solid
State-stasjonen (SSD). Bytt ut den integrerte optiske stasjonen med en ekstra harddisk
for minnekrevende programmer eller RAID sikkerhetskopiering.

Tåler påkjenningene ved mobil drift.

Når du investerer i en så kraftig datamaskin som denne, vil du at den skal vare. HP
EliteBook 8470w oppfyller tøffe militære standarder (MIL-STD 810G) med hensyn til
fall, vibrasjon, støt, støv, høy og lav temperatur, temperatursjokk, fuktighet og høyde
over havet2.
Med en 35,5 cm (14") (diagonalt) HD-skjerm 3 er HPs mest reisevennlige mobile
arbeidsstasjon enkel å ta med til prosjektsteder og møter.

Stol på en bærbar PC som virkelig er bygd for
bedrifter.

Spar tid med rask tilgang til favorittfiler med Intel Smart Response Technology4. Du vil
også få rask responstid for ting som oppstart av systemet og programmer.
Delta på videokonferanser5 eller web-basert opplæring6, eller streame videoer med
jevn lydkvalitet som vil overraske deg. SRS Premium Sound PRO gjør også at du kan
dele skarp, kraftig lyd direkte fra den bærbare PCen. Glem de ekstra høyttalerne under
presentasjoner.
Det er bra å ha alternativer. Velg en lett konfigurasjon, eller legg til lengre
batteridriftstid med flere batterialternativer. Faktisk vil en kombinasjon av HP Ultra
Extended Life-batteri for bærbare PCer7 og 6-cellers primærbatteri på en riktig
konfigurert HP EliteBook 8470w, gi lengst driftstid av alle HPs mobile arbeidsstasjoner
fra 2012.
Uansett om du er rett over gaten eller på andre siden av kloden vil HPs omfattende
trådløse teknologi sørge for at du har dekning. Med integrert HP mobilt bredbånd med
3G får du enkelt tilgang til Internett, bedriftsnettverk, e-post og driftskritisk informasjon
på mange flere steder over hele verden8,9.
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Operativsystem

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
Windows 7 Professional 64 (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra Windows 8 Pro)
Windows 7 Professional 32 (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra Windows 8 Pro 64)
Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® 7 Home Premium 64
FreeDOS

Prosessor

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

Brikkesett

Mobile Intel® QM77 Express

Minne

Inntil 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Minnespor: 2 SODIMM

Internt lager

500 GB inntil 750 GB SATA II (7200 rpm)
180 GB inntil 256 GB Solid State-stasjon

Oppgraderingsrom

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

Skjerm

35,5 cm (14") (diagonalt) LED-bakbelyst HD+ antirefleks (1600 x 900)

Grafikk

AMD FirePro™ M2000 (1 GB dedikert GDDR5)

Lyd/bilde

HD-lyd; SRS Premium Sound PRO (bare Windows-OS); Integrerte stereohøyttalere; Integrert mikrofon (dobbeltmikrofonarray når utstyrt med webkamera (tillegg)); Knapp for
volumdemping; funksjonstaster for volum opp og ned; Stereohodetelefoner/linjeutgang; Stereomikrofoninngang

Trådløsstøtte

HP hs2350 HSPA+ mobilt bredbånd; HP un2430 EV-DO/HSPA mobilt bredbånd; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; HP integrert modul med Bluetooth 4.0+ EDR

Kommunikasjon

Integrert Intel 82579LM Gigabit-nettverkstilkobling (10/100/1000) (vPro-konfigurasjoner)

Utvidelsesspor

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

Porter og kontakter

2 USB 2.0; 1 USB 2.0 med lading; 1 kombinert eSATA/USB 2.0; 1 DisplayPort; 1 1394a; 1 stereomikrofoninngang; 1 stereohodetelefon-/linjeutgang; 1 vekselstrøm; 1 RJ-11; 1 RJ-45;
1 dokkingkontakt; 1 kontakt for sekundært batteri; 1 VGA

Innenhet

Sølbestandig tastatur med drenering
Styrepute med av/på-knapp, toveis rulling, bevegelser, to valgknapper; Pekestikke med to ekstra valgknapper
720p HD-webkamera (enkelte modeller)

Programvare

Microsoft Office Starter (bare Windows 7): Bare Word og Excel® med redusert funksjonalitet og reklame. Ikke PowerPoint® eller Outlook®. Kjøp Office 2010 for å bruke programvaren
med alle funksjoner; HP Recovery Manager; HP Performance Advisor; HP Support Assistant; HP ProtectTools Security Manager; HP ProtectTools for Central Management; Støtte for
HP Hotkey; HP Peak Power Manager (Internett-nedlasting); HP Power Assistant (bare Windows 7); Cyberlink Media Suite for Win 8; HP Connection Manager (bare Windows 7); Adobe®
Flash Player (bare Windows 7); Corel WinDVD BD (Blu-ray) Player (enkelte Windows 7-modeller); Microsoft Defender (inkluderer nå MS Security Essentials); Microsoft Security
Essentials (bare Windows 7); PDF Complete Special Edition (kjøp lisens for full funksjonalitet); Roxio Secure Burn (enkelte Windows 7-modeller); Roxio MyDVD Business 2010 (enkelte
Windows 7-modeller); HP Webcam-programvare (enkelte modeller); WinZip Basic (bare Windows 7); HP SoftPaq Download Manager

Sikkerhet

Standard: HP Client Security Dashboard (bare Windows 8); HP ProtectTools Security Manager inkluderer: Credential Manager, Device Access Manager, Drive Encryption, Face
Recognition (bare konfigurasjoner med webkamera), File Sanitizer (bare Windows 7), Privacy Manager (bare Windows 7), Embedded Security (bare Windows 7); HP
fingeravtrykksleser; Integrert smartkortleser; Forbedret sikkerhet før oppstart; HP Spare Key; Ett-trinns pålogging; TPM 1.2 innebygd sikkerhetsbrikke; Feste for sikkerhetslås; Støtte
for Intel AT (krever abonnement på Absolute Computrace) (enkelte modeller); Tillegg: HP personvernfilter; Computrace (selges separat og krever kjøp av abonnement)

Mål

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

Vekt

Starter på 2,25 kg

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifiserte konfigurasjoner tilgjengelig

Strøm

90 W Smart strømadapter; HP Fast Charge

Batteritid

6-cellers (62 Wt) litiumionbatteri: Opptil 5 timer og 45 minutter

Garanti

3 års begrenset garanti for innleveringsservice (hente- og returservice i noen land) (oppgraderinger tilgjengelig, selges separat), 1 års garanti på primærbatteri; 3 års garanti på HP
L ong Life-batteri (bare tilgjengelig med 3 års begrenset plattformgaranti)

1 Krever konfigurasjon med AMD diskret grafikk. HP EliteBook 8470w støtter opptil fem ekstra skjermer gjennom den avanserte fdokkingstasjonen. Avansert dokkingstasjon selges separat.
2 Testingen ble ikke utført for å demonstrere egnethet for DOD-kontaktskrav eller for militær bruk. Testresultatene er ikke en garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene.
3 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.

4 Intel Smart Response Technology krever en ikke-WWAN-modul i tillegg til ekstra flash cache-modul, og er bare tilgjengelig med ikke-SED harddiskkonfigurasjoner.
5 Videokonferanser er tilgjengelig på konfigurasjoner med 720p HD-webkamera (tillegg).
6 Internett-tilgang kreves.

7 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.

8 Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste er påkrevd, og er ikke inkludert. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.

9 Trådløs bruk krever en separat innkjøpt tjenesteavtale. Kontakt din lokale leverandør for informasjon om tilgjengelighet og dekning i ditt område. Tilkobling og hastigheter vil variere, avhengig av sted, miljø, nettverksforhold og

andre faktorer.

Ta kontakt med HP Financial Services
Ta kontakt med HP Financial Services for å implementere nyskapende teknologi som er viktig for å øke forretningsverdi og konkurransedyktig differensiering. Mer informasjon om
www.hp.com/go/hpfs.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er
fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP
påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser. Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og som brukes av Hewlett-Packard
Company på lisens.
Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle versjoner av Windows 8. Det kan hende at systemer krever oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare for å utnytte
funksjonaliteten i Windows 8 fullt ut. Se http://www.microsoft.com/windows for detaljer Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og som brukes av Hewlett-Packard
Company på lisens. Intel, Celeron og Core er varemerker eller registrerte varemerker for Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og andre land. Alle andre varemerker
tilhører sine respektive rettighetsinnehavere.Lær mer på www.hp.eu/notebooks
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP 750 GB harddisk for
oppgraderingsrom

750 GB harddisk* for HP oppgraderingsrom er en praktisk og rimelig lagringsløsning for brukere som
trenger ekstra lagringsplass eller en raskere dedikert sekundær harddisk.
Produktnummer: H2P66AA

HP ST09 Extended Life-batteri for
bærbar PC

Med HP Extended Life-batteriet kan du arbeide lenger uten tilgang til noen stikkontakt. HP Extended
Life-batteriet kan lades mens det er forankret, slik at det må ikke tas ut før forankting. Den forbedrede
batteridriftstiden gjør disse batteriene til en ideell løsning for "korridorkrigeren" som trenger ekstra
batteridriftstid til de daglige arbeidsoppgavene eller lange møter.
Produktnummer: QK639AA

HP 90 W smart kombinert
vs-/bil-/fly-adapter

Med HP 90 watt kombinert Smart vs/bil/fly-adapter får du virkelig fleksibel lading på jobb, hjemme og i
bilen. Bruk "ladebryteren" til å velge riktig spenningsnivå, og du kan til og med lade opp PCen mens du er i
fly.
Produktnummer: AJ652AA

HP justerbart stativ for to skjermer

HP justerbart stativ for to skjermer lar deg bruke to skjermer for å øke produktiviteten og optimalisere
effektiviteten. Den ene eller begge skjermene kan roteres til liggende eller stående retning, og stativet er
dybde-, høyde-, vipp- og vinkeljusterbart slik at du kan se begge skjermene i øyehøyde og også lett vendt
mot hverandre, slik at du kan holde oversikt over flere programmer og informasjonskilder samtidig.
Integrerte valser i foten lar deg rotere stativet slik at du enklere kan dele arbeidet ditt med andre.
Produktnummer: AW664AA

3 år, neste virkedag på stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker,
hvis problemet ikke kan løses eksternt
Produktnummer: U4414E

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er
fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP
påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser. Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og som brukes av Hewlett-Packard
Company på lisens.
Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle versjoner av Windows 8. Det kan hende at systemer krever oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare for å utnytte
funksjonaliteten i Windows 8 fullt ut. Se http://www.microsoft.com/windows for detaljer Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og som brukes av Hewlett-Packard
Company på lisens. Intel, Celeron og Core er varemerker eller registrerte varemerker for Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og andre land. Alle andre varemerker
tilhører sine respektive rettighetsinnehavere.Lær mer på www.hp.eu/hpoptions
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