Workstation Portátil HP EliteBook 8470w
Poder de Workstation. Mobilidade Notebook. Otimizado para Windows® 7 Professional, a estação de trabalho mais cómoda para
viagens da HP tem certificação da ISV, gráficos de calibre de uma estação de trabalho e processamento potente com um design
empresarial resistente e um ecrã de 35,5 cm (14 pol.) na diagonal.

A HP recomenda o Windows.

Construído sob o mundo do design.

Maximize o desempenho no ecrã com os gráficos de calibre de uma estação de
trabalho que estão prontos para desenvolver material visual intenso e animações
incríveis.
O HP EliteBook 8470w é certificado pela ISV para que a sua estação de trabalho portátil
funcione com suavidade e fiabilidade independentemente do projeto.
Expanda a sua visualização para ver vários ecrãs simultaneamente ou amplie o seu
conteúdo em cinco ecrãs para a afinação dos designs. A tecnologia AMD Eyefinity1
torna-o possível.
Desfrute de imagens mais nítidas e profundas quando ligar a sua estação de trabalho
portátil nos seus ecrãs independentes adicionais através do conector DisplayPort.
Projetos exigentes requerem acesso mais rápido a dados. Inicie rapidamente com a
unidade de estado sólido (SSD). Substitua a unidade ótica integrada com um segundo
disco rígido para aplicações que administram enormes volumes de dados ou cópias de
segurança RAID.

Resistente aos rigores de empresas móveis.

Quando investe num computador assim tão potente, quer que dure. O HP EliteBook
8470w cumpre exigentes normas militares (MIL-STD-810G) no que diz respeito a
quedas, vibração, choque, poeiras, temperatura elevada e baixa, choque térmico,
humidade e altitude2.
Com um ecrã HD3 de 35,5 cm (14 pol.) na diagonal, a estação de trabalho portátil mais
cómoda para viagens da HP é fácil de transportar para locais de projeto e reuniões.

Confie num notebook completamente
construído para empresas.

Poupe tempo ao aceder rapidamente aos seus ficheiros favoritos com a Intel Smart
Response Technology4. Obterá também tempos de resposta rápidos na inicialização e
no arranque de aplicações.
Participe em vídeo-conferências5, faça formações baseadas na Web6 ou assista a
transmissão de vídeos com qualidade de áudio suave que o irá surpreender. O SRS
Premium Sound PRO também lhe permite partilhar som nítido e poderoso diretamente
do seu notebook. Esqueça as colunas extra durante as suas apresentações.
É bom ter opções. Escolha uma configuração leve ou aumente a durabilidade da bateria
com várias opções de bateria. Na verdade, combinar a HP Ultra Extended Life Notebook
Battery7 com a bateria primária de 6 células num HP EliteBook 8470w adequadamente
configurado oferece a maior durabilidade da bateria de qualquer estação de trabalho
portátil HP em 2012.
Quer esteja do outro lado da rua, ou do outro lado do globo, as tecnologias extensivas
sem fios da HP nunca o deixam ficar mal. Com a Banda Larga Móvel HP com 3G
integrada, pode aceder comodamente à Internet, redes empresariais, e-mail e
informações essenciais a partir de mais localizações em todo o mundo8,9.
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A HP recomenda o Windows.

Sistema operativo

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
Windows 7 Professional 64 (disponível através de direitos de regressão do Windows 8 Pro)
Windows 7 Professional 32 (disponível através de direitos de regressão do Windows 8 Pro 64)
Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® 7 Home Premium 64
FreeDOS

Processador

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

Chipset

Mobile Intel® QM77 Express

Memória

Até 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Slots de memória: 2 SODIMM

Armazenamento Interno

500 GB até 750 GB SATA II (7200 rpm)
180 GB até 256 GB Unidade Solid State

Baía para actualização:

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

Ecrã

HD+ anti-reflexo de 35,5 cm (14 pol.) na diagonal com retroiluminação LED (1600 x 900)

Gráficos

AMD FirePro™ M2000 (GDDR5 dedicada de 1 GB)

Áudio/Visual

HD de áudio; SRS Premium Sound PRO (apenas sistema operativo Windows); Altifalantes estéreo integrados; Microfone integrado (sistema de microfone duplo quando equipado com
câmara Web opcional); Botão para silenciar volume; teclas de função para aumentar e diminuir o volume; Saída de linha/auscultadores estéreo; Entrada para microfone estéreo

Suporte para Comunicações
Sem Fios

Banda Larga Móvel HP hs2350 HSPA+; Banda Larga Móvel HP un2430 EV-DO/HSPA; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; HP Integrated Module com Bluetooth 4.0+ EDR

Comunicações

Ligação de rede Gigabit Intel 82579LM integrada (10/100/1000) (configurações vPro)

Slots de Expansão

1 Express Card/54; 1 SD/MMC; 1 Leitor de Cartões Inteligente

Portas e Ligações

2 USB 3.0; 1 USB 2.0 de carregamento; 1 eSATA/USB 2.0 combo; 1 DisplayPort; 1 1394a; 1 entrada para microfone estéreo; 1 saída de linha/auscultadores estéreo; 1 alimentação CA;
1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 conector de ancoragem; 1 conector de bateria secundária; 1 VGA

Dispositivo de Entrada

Teclado resistente a salpicos e com drenagem
Painel Tátil com botão para ligar/desligar, deslocamento de dois sentidos, gestos, dois botões de seleção; Apontador, mais dois botões de seleção adicionais
Câmara Web HD de 720p (em alguns modelos)

Software

Microsoft Office Starter (apenas Windows 7): versões de funcionalidade reduzida do Word e Excel®, com publicidade. Sem PowerPoint® e Outlook®. Adquira o Office 2010 para
utilizar o software com as funcionalidades integrais; HP Recovery Manager; HP Performance Advisor; HP Support Assistant; HP ProtectTools Security Manager; HP ProtectTools para
Central Management; Suporte para HP Hotkey; HP Peak Power Manager (download web); HP Power Assistant (apenas Windows 7); Cyberlink Media Suite for para Win 8; HP
Connection Manager (apenas Windows 7); Adobe® Flash Player (apenas Windows 7); Leitor Corel WinDVD BD (Blu-ray) (modelos Windows 7 selecionados); Microsoft Defender (agora
inclui MS Security Essentials); Microsoft Security Essentials (apenas Windows 7); PDF Complete Special Edition (Adquirir licença para funcionalidade completa); Roxio Secure Burn
(modelos Windows 7 selecionados); Roxio MyDVD Business 2010 (modelos Windows 7 selecionados); Software HP Webcam (modelos selecionados); WinZip Basic (apenas Windows
7); Gestor de Transferências HP SoftPaq

Segurança

Padrão: HP Client Security Dashboard (apenas Windows 8); HP ProtectTools Security Manager incluindo: Credential Manager, Device Access Manager, Drive Encryption,
Reconhecimento facial (apenas configurações webcam), File Sanitizer (apenas Windows 7), Privacy Manager (apenas Windows 7), Embedded Security (apenas Windows 7); Sensor de
Impressões Digitais HP; Leitor de smart card integrado; Enhanced Pre-Boot Security; HP Spare Key; One-Step L ogon; Chip de segurança TPM 1.2 incorporado; Ranhura de bloqueio de
segurança; Suporte para Intel AT (requer subscrição Absolute Computrace) (modelos selecionados); Opcional: HP Privacy Filter; Computrace (vendido em separado e necessita da
compra de uma subscrição)

Dimensões

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

Peso

A partir de 2,25 kg

Conformidade com standards configurações disponíveis qualificadas ENERGY STAR®
de eficiência energética
Alimentação

Transformador de CA Smart de 90 W; HP Fast Charge

Duração da Bateria

Bateria de iões de lítio de 6 células (62 Wh): Até 5 horas e 45 minutos

Garantia

3 anos de garantia limitada para serviço de transporte (serviço de recolha e devolução em alguns países) (atualizações disponíveis, vendidas separadamente), 1 ano de garantia para
a bateria principal; 3 anos de garantia em Baterias de L onga Duração HP (apenas disponível com garantia de plataforma limitada de 3 anos)

1 Requer uma configuração de placa gráfica discreta AMD. O HP EliteBook 8470w suporta até cinco ecrãs adicionais através da estação de ancoragem avançada. A estação de ancoragem avançada é vendida separadamente.

2 O teste não foi destinado a demonstrar a aptidão para necessidades dos contractos com departamentos de defesa ou uso militar. Os resultados dos testes não são uma garantia de desempenho futuro sob estas condições.
3 Conteúdo HD necessário para ver imagens HD.

4 A Intel Smart Response Technology requer um módulo não WWAN, bem como o módulo cache flash opcional e está apenas disponível com configurações HDD não SED.
5 A vídeo-conferência está disponível em configurações com a câmara Web 720p HD opcional.
6 Requer acesso à Internet.

7 Vendido separadamente ou adquirido como função opcional.

8 É necessário um ponto de acesso sem fios e serviço de Internet, não incluídos. A disponibilidade dos pontos de acesso sem fios públicos é limitada.

9 A utilização da comunicação sem fios requer um contrato de serviços adquirido separadamente. Para obter informações sobre a disponibilidade e a cobertura na sua área, consulte o seu fornecedor local. A ligação e as velocidades

irão variar consoante a localização, o ambiente, as condições de rede e outros fatores.

Entre em contacto com os Serviços Financeiros HP
Entre em contacto com os Serviços Financeiros HP para implementar tecnologias inovadoras essenciais para impulsionar o valor empresarial e a diferenciação competitiva. Mais
informações em www.hp.com/go/hpfs.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas à alteração sem aviso. As únicas garantias para os produtos e
serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá
ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento. Bluetooth é uma marca
comercial do respetivo proprietário e é utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença.
Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições do Windows 8. Os sistemas podem necessitar de hardware atualizado ou adquirido separadamente para
tirar todo o partido das funcionalidades do Windows 8. Consulte http://www.microsoft.com/windows para mais informações. Bluetooth é uma marca comercial do respetivo
proprietário e é utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença. Intel, Core e Celeron são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Intel Corporation ou das
suas subsidiárias nos Estados Unidos e noutros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.Saiba mais em

www.hp.eu/notebooks
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A HP recomenda o Windows.

Acessórios e serviços (não incluídos)
Disco rígido 750GB HP Upgrade Bay

A unidade de disco rígido HP Upgrade Bay com 750 GB* é uma solução de armazenamento prática e
acessível para utilizadores que necessitam de armazenamento adicional ou de uma segunda unidade de
disco rígido dedicada mais rápida.
Número do produto: H2P66AA

Bateria de Duração Prolongada para
Portátil HP ST09

A bateria de duração prolongada HP permite-lhe trabalhar durante mais horas afastado de uma tomada de
alimentação. A bateria de duração prolongada HP proporciona a conveniência de carregamento da bateria
enquanto esta está ancorada para que não seja necessária a remoção antes da ancoragem. Com a duração
melhorada da bateria, esta é uma solução ideal para o "guerreiro do corredor" que necessita de uma
duração extra da bateria para a computação do dia-a-dia ou para reuniões longas.
Número do produto: QK639AA

Transformador HP 90W Smart
AC/Auto/Air Combo

Com o transformador combinado AC/Auto/Ar 90 W de HP, usufrua de flexibilidade de carregamento em
casa, no trabalho e no carro. No "interruptor de carregamento", seleccione os níveis correctos de voltagem,
e pode até alimentar o seu notebook durante um voo.
Número do produto: AJ652AA

Suporte Duplo Ajustável para Notebook
HP

O Suporte de Visualização Duplo Ajustável HP permite-lhe utilizar dois ecrãs para maximizar a sua
produtividade e optimizar a eficiência. Cada ou ambos os ecrãs podem ser colocados na posição horizontal
ou vertical e o suporte é ajustável em profundidade, altura, inclinação e ângulo para que possa ver os dois
ecrãs ao nível do olhar bem como ligeiramente voltados um para o outro, permitindo-lhe controlar várias
aplicações e fontes de informação ao mesmo tempo. Os rolos integrados na base permitem-lhe rodar o
suporte de forma a poder partilhar o seu trabalho mais facilmente.
Número do produto: AW664AA

3 anos, dia útil seguinte, no local

Durante 3 anos, terá a reparação do seu computador no local, no dia útil seguinte por parte de um técnico
qualificado da HP, se a questão não puder ser resolvida remotamente
Número do produto: U4414E

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas à alteração sem aviso. As únicas garantias para os produtos e
serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá
ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento. Bluetooth é uma marca
comercial do respetivo proprietário e é utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença.
Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições do Windows 8. Os sistemas podem necessitar de hardware atualizado ou adquirido separadamente para
tirar todo o partido das funcionalidades do Windows 8. Consulte http://www.microsoft.com/windows para mais informações. Bluetooth é uma marca comercial do respetivo
proprietário e é utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença. Intel, Core e Celeron são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Intel Corporation ou das
suas subsidiárias nos Estados Unidos e noutros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.Saiba mais em

www.hp.eu/hpoptions
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