Przenośna stacja robocza HP EliteBook
8470w
Wydajność stacji roboczej. Mobilność notebooka. Ta zoptymalizowana na potrzeby systemu Windows® 7 Professional, najlepiej
przystosowana do podróży stacja robocza HP jest wyposażona w posiadający certyfikat ISV układ graficzny klasy stacji roboczej
i potężny procesor oraz wytrzymałą obudowę i wyświetlacz o przekątnej 35,5 cm (14").

HP zaleca system Windows.

Stworzony do projektowania.

Maksymalna wydajność operacji graficznych dzięki układom klasy stacji roboczej
gotowym stworzyć wyraziste prezentacje i wywierające wrażenie animacje.
HP EliteBook 8470w posiada certyfikat niezależnych producentów oprogramowania
ISV, co gwarantuje płynną i niezawodną pracę stacji roboczej bez względu na rodzaj
projektu.
Możesz poszerzyć widok, aby wyświetlić jednocześnie wiele ekranów, albo powiększyć
zawartość na wszystkich pięciu ekranach w celu zaprojektowania szczegółów.
Umożliwia to technologia AMD Eyefinity 1.
Ciesz się ostrzejszym, głębszym obrazem dzięki możliwości podłączenia mobilnej stacji
roboczej do dodatkowych, niezależnych wyświetlaczy za pośrednictwem złącza
DisplayPort.
Wymagające projekty wymagają szybszego dostępu do danych. Szybkie uruchamianie
dzięki wykorzystaniu dysku półprzewodnikowego (SSD). Możliwość wymiany
wbudowanego napędu optycznego na drugi dysk twardy na potrzeby wymagających
aplikacji lub stworzenia konfiguracji do tworzenia kopii zapasowych RAID.

Doskonale znosi wymogi pracy w ruchu.

Inwestycja w tak silny komputer musi być inwestycją na dłuższy czas. HP EliteBook
8470w spełnia surowe wymagania standardów wojskowych (MIL-STD-810G) dotyczące
upadku, drgań, uderzeń, kurzu, niskiej i wysokiej temperatury, gwałtownych zmian
temperatury, wilgotności i wysokości n.p.m. 2.
Wyświetlacz o przekątnej 35,5 cm (14") HD 3 sprawia, że tą najlepiej przystosowaną do
podróży stację roboczą HP można z łatwością transportować na stanowiska robocze i
spotkania.

Możesz polegać na komputerze stworzonym z
myślą o pracy.

Zaoszczędź czas, uzyskując szybki dostęp do swoich ulubionych plików dzięki
technologii Intel Smart Response 4. Pozwala ona również uzyskać szybsze czasy
odpowiedzi podczas uruchamiania systemu i aplikacji.
Prowadź wideo konferencje 5, szkolenia internetowe 6 i nadawaj lub pobieraj
strumieniowo materiały wideo z dźwiękiem doskonałej, zaskakującej jakości. SRS
Premium Sound PRO pozwala również odtwarzać wyraźny, donośny dźwięk
bezpośrednio z notebooka. Zapomnij o konieczności posiadania dodatkowych
głośników podczas prezentacji.
Dobrze jest mieć wybór. Użytkownik może wybrać lżejszą konfigurację lub przedłużyć
żywotność akumulatora, wybierając wersję z dodatkowymi akumulatorami. W
rzeczywistości połączenie akumulatora HP Ultra Extended Life Notebook Battery 7 z
6-ogniwowym akumulatorem głównym w prawidłowo skonfigurowanym HP EliteBook
8470w pozwala uzyskać największą żywotność akumulatora spośród wszystkich stacji
roboczych 2012 HP.
Rozbudowane technologie bezprzewodowe HP spełnią Twoje oczekiwania bez względu
na to, czy znajdujesz się po drugiej stronie ulicy, czy na drugim końcu świata. Dzięki
zintegrowanemu modułowi HP Mobile Broadband z obsługą sieci 3G możesz wygodnie
korzystać z Internetu, czytać pocztę e-mail oraz uzyskiwać dostęp do najważniejszych
informacji z większej liczby miejsc na całym świecie 8, 9.
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HP zaleca system Windows.

System operacyjny

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
Windows 7 Professional 64 (dostępny poprzez możliwość zmiany wersji Windows 8 Pro na niższą)
Windows 7 Professional 32 (dostępny poprzez możliwość zmiany wersji Windows 8 Pro 64 na niższą)
Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® 7 Home Premium 64
FreeDOS

Procesor

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

Zestaw układów

Mobile Intel® QM77 Express

Pamięć

Maksymalnie 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Gniazda pamięci: 2 gniazda SODIMM

Wewnętrzna pamięć masowa

500 GB maksymalnie 750 GB SATA II (7200 obr./min)
180 GB maksymalnie 256 GB Dysk Solid State Drive

Wnęka rozszerzeń:

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

Wyświetlacz

Ekran HD+ z podświetleniem LED HD, o przekątnej 35,5 cm (14"; 1600x900), z powłoką antyrefleksyjną

Grafika

AMD FirePro™ M2000 (1 GB dedykowanej pamięci GDDR5)

Audiowizualny

HD Audio; SRS Premium Sound PRO (tylko w systemach operacyjnych Windows); Wbudowane głośniki stereo; Wbudowany mikrofon (zespół dwóch mikrofonów w przypadku instalacji opcjonalnej
kamery internetowej); Przycisk wyciszania głośności; Klawisze funkcyjne regulacji głośności; Wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio; Wejście mikrofonu stereo;

Obsługa komunikacji
bezprzewodowej

Moduł HP hs2350 HSPA+ Mobile Broadband; Moduł HP un2430 EV-DO/HSPA Mobile Broadband; Karta sieciowa Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Zintegrowany moduł HP z technologią Bluetooth 4.0+
EDR;

Komunikacja

Wbudowana karta sieciowa Intel 82579LM Gigabit (10/100/1000) (układy vPro);

Gniazda rozszerzeń

1 gniazdo kart Express Card/54; 1 czytnik kart SD/MMC; 1 czytnik kart procesorowych

Porty i złącza

2 porty USB 3.0; 1 port USB 2.0 (ładowanie); 1 port combo eSATA/USB 2.0; 1 złącze DisplayPort; 1 port 1394a; 1 wejście mikrofonu stereo; 1 wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio; 1
gniazdo zasilania; 1 gniazdo RJ-11; 1 gniazdo RJ-45; 1 złącze dokowania; 1 złącze akumulatora dodatkowego; 1 gniazdo VGA;

Urządzenie wejściowe

Klawiatura z otworami odpływowymi odporna na zalanie
Tabliczka dotykowa z przyciskiem wł./wył., opcją przewijania w dwóch kierunkach, obsługą gestów i dwoma przyciskami wyboru; Wskaźnik Pointstick z dwoma dodatkowymi przyciskami wyboru
Kamera internetowa 720p HD (w wybranych modelach)

Oprogramowanie

Microsoft Office Starter (tylko z systemem Windows 7): niepełne wersje programów Word i Excel® z reklamami. Bez PowerPoint® i Outlook®. Kup pakiet Office 2010, aby uzyskać dostęp do
wszystkich funkcji. HP Recovery Manager; HP Performance Advisor; HP Support Assistant; HP ProtectTools Security Manager; HP ProtectTools for Central Management; Obsługa standardu HP Hotkey;
HP Peak Power Manager (do pobrania z sieci); HP Power Assistant (tylko z systemem Windows 7); Pakiet Cyberlink Media Suite dla systemu Windows 8; HP Connection Manager (tylko z systemem
Windows 7); Adobe® Flash Player (tylko z systemem Windows 7); Corel WinDVD BD (Blu-ray) Player (w wybranych modelach z systemem Windows 7); Microsoft Defender (obecnie zawiera pakiet MS
Security Essentials); Microsoft Security Essentials (tylko z systemem Windows 7); PDF Complete Special Edition (wymaga zakupu licencji dla pełnej funkcjonalności); Roxio Secure Burn (w wybranych
modelach z systemem Windows 7); Roxio MyDVD Business 2010 (w wybranych modelach z systemem Windows 7); Oprogramowanie do kamery internetowej HP (w wybranych modelach); WinZip
Basic (tylko z systemem Windows 7); HP SoftPaq Download Manager

Bezpieczeństwo

W standardzie: Panel sterowania HP Client Security Dashboard (tylko z systemem Windows 8); HP ProtectTools Security Manager zawiera: oprogramowanie uwierzytelniające Credential Manager,
oprogramowanie do zarządzania dostępem Device Access Manager, oprogramowanie do szyfrowania dysków, oprogramowanie do rozpoznawania twarzy (tylko w modelach z kamerką
internetową), oprogramowanie File Sanitizer (tylko w systemie Windows 7), Privacy Manager (tylko w systemie Windows 7), Embedded Security (tylko w systemie Windows 7); Czytnik linii
papilarnych HP; Wbudowany czytnik kart procesorowych; Zwiększone zabezpieczenia komputera przed jego uruchomieniem; HP Spare Key; One-Step Logon; Wbudowany układ zabezpieczający
TPM 1.2; Gniazdo blokady zabezpieczającej; Obsługa Intel AT (wymaga subskrypcji Absolute Computrace) (wybrane modele); Opcjonalnie: Filtr prywatności HP; Oprogramowanie Computrace
(sprzedawane oddzielnie, wymaga zakupu subskrypcji)

Wymiary

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

Waga

Od 2,25 kg

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej

Dostępne są konfiguracje zgodne z normą ENERGY STAR®

Zasilanie

Zasilacz Smart 90 W; Technologia HP Fast Charge

Czas życia baterii

6-ogniwowy (62 Wh) akumulator litowy: do 5 godzin 45 min

Gwarancja

3-letnia ograniczona gwarancja z naprawą w punkcie serwisowym (w wybranych krajach z odbiorem i zwrotem do klienta) (dostępne są rozszerzenia gwarancji sprzedawane oddzielnie), roczna
gwarancja na akumulator podstawowy; 3-letnia gwarancja na akumulator HP L ong Life (dostępna tylko z 3-letnią ograniczoną gwarancją na platformę)

1 Wymaga konfiguracji z oddzielną kartą graficzną AMD; HP EliteBook 8470w obsługuje do pięciu dodatkowych ekranów za pośrednictwem zaawansowanej stacji dokowania. Zaawansowana stacja dokowania jest sprzedawana oddzielnie.
2 Testy nie miały na celu wykazania zgodności z wymaganiami kontraktowymi DOD lub przydatności do zastosowań wojskowych. Wyniki testów nie stanowią gwarancji funkcjonowania w przyszłości w takich samych warunkach.
3 Do wyświetlania obrazów w wysokiej rozdzielczości wymagane są treści w wysokiej rozdzielczości.

4 Technologia Intel Smart Response wymaga modułu innego niż WWAN oraz opcjonalnego modułu pamięci podręcznej flash i jest dostępna wyłącznie w połączeniu z konfiguracjami dysków twardych innych niż SED.
5 Opcje wideokonferencji są dostępne w konfiguracjach z opcjonalną kamerą internetową 720 p HD.
6 Wymagany jest dostęp do Internetu.

7 Sprzedawany osobno lub jako wyposażenie opcjonalne.

8 Zestaw nie obejmuje wymaganego punktu dostępu bezprzewodowego ani usługi dostępu do Internetu. Możliwość korzystania z publicznych punktów dostępu bezprzewodowego jest ograniczona.

9 Korzystanie z połączeń bezprzewodowych wymaga zawarcia oddzielnej umowy o świadczenie usług. Informacje o dostępności i zasięgu sieci bezprzewodowych można uzyskać u lokalnego usługodawcy. Dostępność i szybkość połączenia może się różnić

w zależności od lokalizacji, środowiska, stanu sieci i innych czynników.

Pełne zaangażowanie dzięki usługom finansowym HP
Pełne zaangażowanie dzięki usługom finansowym HP ułatwia wdrażanie innowacyjnych technologii w celu zwiększenia wartości biznesowej i zapewnienia przewagi nad konkurencją.
Więcej informacji pod adresem na www.hp.com/go/hpfs.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje na produkty i
usługi HP są sformułowane w dokumentach gwarancyjnych dołączonych do tych produktów i usług. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa
gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne ani braki występujące w niniejszym dokumencie. Bluetooth jest znakiem towarowym swojego
właściciela, używanym przez firmę Hewlett-Packard na podstawie licencji.
Dostępne funkcje różnią się w poszczególnych edycjach Windows 8. Pełen dostęp do wszystkich funkcji Windows 8 w tym systemie może wymagać uaktualnienia i/lub
osobnego zakupu sprzętu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod adresem http://www.microsoft.com/windows. Bluetooth jest znakiem towarowym
swojego właściciela, używanym przez firmę Hewlett-Packard na podstawie licencji. Intel, Celeron i Core są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.Więcej

informacji znajdziesz pod adresem www.hp.eu/notebooks
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Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Dysk twardy HP Upgrade Bay 750 GB

Wnęka rozszerzeń na dysk HP Upgrade Bay 750 GB Hard Drive* to wygodne i niedrogie rozwiązanie dla
użytkowników, którzy potrzebują dodatkowego miejsca dyskowego lub drugiego, szybszego i oddzielnego
dysku.
Numer produktu: H2P66AA

3 lata, serwis w następnym dniu
roboczym, w miejscu instalacji

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa komputera zostanie przeprowadzona z dojazdem na
miejsce w następnym dniu roboczym przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP
Numer produktu: U4414E

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje na produkty i
usługi HP są sformułowane w dokumentach gwarancyjnych dołączonych do tych produktów i usług. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa
gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne ani braki występujące w niniejszym dokumencie. Bluetooth jest znakiem towarowym swojego
właściciela, używanym przez firmę Hewlett-Packard na podstawie licencji.
Dostępne funkcje różnią się w poszczególnych edycjach Windows 8. Pełen dostęp do wszystkich funkcji Windows 8 w tym systemie może wymagać uaktualnienia i/lub
osobnego zakupu sprzętu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod adresem http://www.microsoft.com/windows. Bluetooth jest znakiem towarowym
swojego właściciela, używanym przez firmę Hewlett-Packard na podstawie licencji. Intel, Celeron i Core są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.Więcej

informacji znajdziesz pod adresem
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