Mobilná pracovná stanica HP EliteBook
8470w
Výkon pracovnej stanice. Mobilita notebooku. Táto pracovná stanica HP je optimalizovaná na systém Windows® 7 Professional,
je najvhodnejšia na cestovanie, obsahuje grafickú kartu na úrovni pracovnej stanice s certifikáciou ISV, ponúka výkonné
spracovanie dát, má robustný dizajn a displej s uhlopriečkou 35,5 cm (14 palcov).

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Navrhnutá pre svet dizajnu.

Maximalizujte výkon displeja grafickou kartou na úrovni pracovnej stanice, ktorá
umožňuje tvorbu pôsobivých vizualizácií a dych vyrážajúcich animácií.
Mobilná pracovná stanica HP EliteBook 8470w má certifikáciu ISV, takže funguje
bezproblémovo a spoľahlivo aj pri náročných projektoch.
Rozšírte možnosti zobrazenia súčasným zapojením viacerých monitorov. Na zväčšenie
obsahu alebo jemné doladenie svojich návrhov môžete využiť až 5 monitorov.
Technológia AMD Eyefinity1 to umožňuje.
Vychutnajte si kvalitnejšie a ostrejšie obrázky pri pripojení nezávislých prídavných
monitorov k mobilnej pracovnej stanici prostredníctvom konektora DisplayPort.
Náročné projekty vyžadujú rýchlejší prístup k dátam. Spúšťajte počítač rýchlo s
jednotkou Solid State Drive (SSD). Pri aplikáciách náročných na množstvo dát a
zálohovaní RAID nahraďte integrovanú optickú jednotku druhým pevným diskom.

Prispôsobená aj na drsné podmienky práce
vyžadujúcej mobilitu.

Keď investujete do takého výkonného počítača, očakávate, že bude mať dlhú životnosť.
Notebook HP EliteBook 8470w spĺňa prísne armádne normy (MIL-STD-810G) pre pády,
vibrácie, nárazy, prach, vysokú a nízku teplotu, skokovú zmenu teploty a nadmorskú
výšku2.
Mobilná pracovná stanica HP, najvhodnejšia na cestovanie, s displejom s uhlopriečkou
35,5 cm (14 palcov) a rozlíšením HD3, sa ľahko prenáša na projektové pracoviská a
schôdze.

Spoľahnite sa na notebook dokonale
navrhnutý na podnikanie.

Šetrite čas rýchlym prístupom k obľúbeným súborom pomocou technológie Intel Smart
Response4. Získate tiež rýchlu odozvu napríklad pri spúšťaní systému a aplikácií.
Zapájajte sa do videokonferencií5, webových školení6 a vysielania prúdu videí s
prekvapujúco vysokou kvalitou zvuku. Technológia SRS Premium Sound PRO umožňuje
zdieľať kvalitný zvuk s vysokým výkonom priamo z notebooku. Zabudnite na externé
reproduktory počas prezentácií.
Je dobré mať možnosť výberu. Vyberte si odľahčenú konfiguráciu alebo výberom z
viacerých typov batérií predĺžte výdrž batérie. Kombinácia batérie pre notebooky HP s
mimoriadne dlhou výdržou7 so 6-článkovou primárnou batériou v správne
nakonfigurovanej pracovnej stanici HP EliteBook 8470w poskytuje najdlhšiu životnosť
batérie zo všetkých mobilných pracovných staníc HP z roku 2012.
Či ste len za rohom alebo na druhom konci sveta, vyspelé bezdrôtové technológie HP
vám umožnia komunikáciu všade. S integrovaným mobilným širokopásmovým
pripojením HP s podporou 3G môžete pohodlne pristupovať na internet, do podnikovej
siete, k e-mailom a mimoriadne dôležitým informáciám na viacerých miestach na celom
svete8,9.
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Operačný systém

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
Windows 7 Professional 64 (dostupné prostredníctvom práv na prechod na staršiu verziu z Windows 8 Pro)
Windows 7 Professional 32 (dostupné prostredníctvom práv na prechod na staršiu verziu z Windows 8 Pro 64)
Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® 7 Home Premium 64
FreeDOS

Procesor

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

Čipová sada

Mobile Intel® QM77 Express

Pamäť

Maximálne 16 GB 1 600 MHz DDR3 SDRAM
Pamäťové sloty: 2 SODIMM

Vnútorná pamäť

500 GB maximálne 750 GB SATA II (7 200 ot./min.)
180 GB maximálne 256 GB Pevné disky SSD

Rozširujúca zásuvka

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

Obrazovka

Antireflexný displej s uhlopriečkou 35,5 cm (14 palcov), LED a rozlíšením HD+ (1 600 x 900)

Grafika

AMD FirePro™ M2000 (vyhradená pamäť GDDR5 1 GB)

Audio/Vizuálne

HD Audio; technológia SRS Premium Sound PRO (len s operačným systémom Windows); integrované stereoreproduktory; integrovaný mikrofón (duálne pole mikrofónov pri vybavení voliteľnou
webovou kamerou); tlačidlo na stlmenie hlasitosti; funkčné klávesy na zvýšenie a zníženie hlasitosti; výstup na stereoslúchadlá/zvukový výstup; vstup na stereomikrofón

Podpora pre bezdrôtové
technológie

Širokopásmové mobilné pripojenie HP hs2350 HSPA+; širokopásmové mobilné pripojenie HP un2430 EV-DO/HSPA; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; integrovaný modul HP s technológiou Bluetooth 4.0
+ EDR

Možnosti komunikácie

Integrované sieťové pripojenie Intel 82579LM Gigabit (10/100/1000) (konfigurácia vPro)

Rozširujúce sloty

1 karta Express Card/54; 1 SD/MMC; 1 čítačka kariet Smart Card

Porty a konektory

2 USB 3.0; 1 USB 2.0 na nabíjanie; 1 kombinovaná jednotka eSATA/USB 2.0; 1 DisplayPort; 1 1394a; 1 vstup na stereomikrofón; 1 výstup na stereoslúchadlá/zvukový výstup; 1 konektor napájania; 1
RJ-11; 1 RJ-45; 1 dokovací konektor; 1 konektor na sekundárnu batériu; 1 VGA

Vstupná jednotka

Vodeodolná klávesnica s odvodnením
Dotyková plocha s tlačidlom zapnutia/vypnutia, posúvaním dvomi smermi, gestami a dvomi tlačidlami výberu; polohovacie zariadenie s dvomi prídavnými tlačidlami výberu
720p HD webkamera (vybrané modely)

Softvér

Microsoft Office Starter (iba pre Windows 7): iba obmedzené funkcie programov Word a Excel®, s reklamou. Bez programov PowerPoint® a Outlook®. Zakúpte si balík Office 2010, aby ste mohli
používať softvér s úplnou funkčnosťou; správca obnovenia HP; poradca pre výkonnosť HP; podporný asistent HP; správca zabezpečenia pre nástroje HP ProtectTools; nástroje HP ProtectTools pre
centrálnu správu; podpora HP Hotkey; nástroj pre správu HP Peak Power (na stiahnutie z webovej stránky); asistent prevádzky HP (iba pre Windows 7); Cyberlink Media Suite pre Win 8; správca
pripojení HP (iba pre Windows 7); prehrávač Adobe® Flash Player (iba pre Windows 7); prehrávač Corel WinDVD BD (Blu-ray) Player (vybrané modely s Windows 7); nástroj Microsoft Defender (teraz
vrátane Microsoft Security Essentials); nástroje zabezpečenia Microsoft Security Essentials (iba pre Windows 7); špeciálne vydanie PDF Complete (na úplnú funkčnosť sa vyžaduje zakúpenie licencie);
Roxio Secure Burn (vybrané modely s Windows 7); Roxio MyDVD Business 2010 (vybrané modely s Windows 7); softvér HP Webcam (vybrané modely); WinZip Basic (iba pre Windows 7); správca
preberania HP SoftPaq

Zabezpečenie

Štandardne: nástroj zabezpečenia klientov HP (iba pre Windows 8); správca zabezpečenia pre nástroje HP ProtectTools vrátane: správca poverení , správca prístupu k zariadeniam, šifrovanie disku,
nástroj rozpoznávania tvárí (iba pre konfigurácie s webovou kamerou), nástroj File Sanitizer (iba pre Windows 7), správca ochrany súkromia (iba pre Windows 7), nástroj Embedded Security (iba pre
Windows 7); snímač odtlačkov prstov HP; integrovaná čítačka kariet Smart Card; rozšírené zabezpečenie pred spustením; nástroj HP Spare Key; prihlásenie pomocou jediného kroku; vstavaný
bezpečnostný čip TPM 1.2; zásuvka na bezpečnostný zámok; podpora technológie Intel AT (vyžaduje sa predplatné technológie Absolute Computrace) (vybrané modely); Voliteľne: filter ochrany
osobných údajov HP; nástroj Computrace (predáva sa samostatne a vyžaduje zakúpenie predplatného)

Rozmery

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

Hmotnosť

Od 2,25 kg

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

K dispozícii konfigurácie spĺňajúce normu ENERGY STAR®

Zdroj

Sieťový adaptér AC Smart 90 W; HP Fast Charge

Životnosť batérie

6-článková batéria Li-Ion (62 Wh): až 5 hodín a 45 minút

Záruka

3-ročná obmedzená záruka na servis v servisnom stredisku (v niektorých krajinách s možnosťou vyzdvihnutia a vrátenia) (dostupné rozšírenia, predávané osobitne), 1-ročná záruka na primárnu
batériu; 3-ročná záruka na batériu HP s dlhou výdržou (dostupná iba s 3-ročnou limitovanou zárukou na platformu)

1 Vyžaduje sa konfigurácia AMD s diskrétnou grafickou kartou. Mobilná pracovná stanica HP EliteBook 8470w podporuje až 5 prídavných monitorov pripojiteľných pomocou rozšírenej dokovacej stanice. Rozšírená dokovacia stanica sa predáva samostatne.
2 Účelom testovania nebolo preukázať splnenie požiadaviek zmlúv amerického ministerstva obrany alebo na vojenské používanie. Výsledky testovania nie sú zárukou budúceho výkonu za týchto testovacích podmienok.
3 Na zobrazenie obrázkov HD je potrebný obsah HD.

4 Technológia Intel Smart Response vyžaduje modul iný ako WWAN, ako aj voliteľný modul vyrovnávacej pamäte Flash, a je dostupná len pri konfiguráciách s pevným diskom iným ako SED.
5 Videokonferencie sú dostupné pri konfiguráciách s voliteľnou webovou kamerou s rozlíšením HD 720p.
6 Vyžaduje sa prístup na internet.

7 Predávané samostatne alebo ako voliteľná funkcia.

8 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a internetové služby, ktoré nie sú súčasťou dodávky. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.

9 Na používanie bezdrôtového pripojenia sa vyžaduje uzatvorenie samostatnej zmluvy o poskytovaní služieb. Informácie o pokrytí a dostupnosti vo svojej oblasti získate od miestneho dodávateľa. Pripojenie a rýchlosti sa budú líšiť v závislosti od polohy,

prostredia, stavu siete a ďalších faktorov.

Zoznámte sa so službou HP Financial Services
Zoznámte sa so službou HP Financial Services a implementujte inovatívne technológie nevyhnutné na podporu obchodnej hodnoty a odlíšenie sa od konkurencie. Podrobnejšie
informácie nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa
vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne vo vyhláseniach o zárukách, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne
informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za tu uvedené technické alebo vydavateľské
chyby alebo vynechané informácie. Bluetooth je ochrannou známkou svojho majiteľa a spoločnosť Hewlett-Packard ju používa na základe licencie.
Niektoré funkcie nie sú v niektorých vydaniach systému Windows 8 k dispozícii. Na úplné využitie funkcií operačného systému Windows 8 môžu tieto systémy vyžadovať
inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Podrobnosti nájdete na adrese http://www.microsoft.com/windows Bluetooth je ochrannou známkou svojho majiteľa a
spoločnosť Hewlett-Packard ju používa na základe licencie. Intel, Celeron a Core sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Intel
Corporation alebo jej pobočiek v USA a v ďalších krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.Ďalšie informácie sa nachádzajú na

www.hp.eu/notebooks
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Pevný disk HP Upgrade Bay 750 GB

Pevný disk do zásuvky HP Upgrade Bay s kapacitou 750 GB* predstavuje pohodlné a dostupné ukladacie
riešenie pre používateľov, ktorí potrebujú viac ukladacieho priestoru alebo rýchlejší vyhradený druhý pevný
disk.
Číslo produktu: H2P66AA

Batéria HP ST09 pre pren. počítač s
predĺž. životnosťou

Batéria HP s predĺženou životnosťou vám umožní pracovať dlhšie bez elektrickej zásuvky. Batéria s
predĺženou výdržou HP ponúka pohodlie pri nabíjaní batérie pri zapojení v dokovacej stanici, takže ju
nepotrebujete pred dokovaním vyberať. Vďaka zlepšenej výdrži batérie sú tieto batérie ideálnym riešením
pre „bojovníkov v teréne“, ktorí potrebujú lepšiu výdrž počas celodňovej práce s počítačom alebo dlhých
stretnutí.
Číslo produktu: QK639AA

90 W Smart sieťový/auto/letecký
Combo adaptér HP

S komb. adaptérom HP 90W AC/Auto/Air Combo Smart Adapter môžete zažiť skutočnú flexibilitu napájania v
práci, doma aj v aute. Stačí použiť „prepínač nabíjania“ a vybrať správne napätie a taktiež ho v lietadle
môžete používať aj na napájanie vášho prenosného počítača.
Číslo produktu: AJ652AA

Nastaviteľný stojan na dva monitory
HP

Nastaviteľný stojan na dva displeje HP vám umožňuje používať dva displeje pre maximalizovanie
produktivity a optimalizovanie efektivity. Jeden alebo oba displeje je možné otočiť do horizontálnej alebo
vertikálnej polohy a je možné nastaviť hĺbku, výšku, sklon a uhol, takže môžete sledovať obidve obrazovky
na úrovni očí a jemne ich môžete pootočiť, vďaka čomu môžete používať niekoľko aplikácií a informačných
zdrojov naraz. Integrované základné valce vám umožnia otáčať stojan, takže môžete jednoduchšie zdieľať
svoju prácu.
Číslo produktu: AW664AA

3-ročná záruka, nasledujúci pracovný
deň

Ak sa vyskytne problém s počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci
pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov
Číslo produktu: U4414E

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa
vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne vo vyhláseniach o zárukách, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne
informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za tu uvedené technické alebo vydavateľské
chyby alebo vynechané informácie. Bluetooth je ochrannou známkou svojho majiteľa a spoločnosť Hewlett-Packard ju používa na základe licencie.
Niektoré funkcie nie sú v niektorých vydaniach systému Windows 8 k dispozícii. Na úplné využitie funkcií operačného systému Windows 8 môžu tieto systémy vyžadovať
inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Podrobnosti nájdete na adrese http://www.microsoft.com/windows Bluetooth je ochrannou známkou svojho majiteľa a
spoločnosť Hewlett-Packard ju používa na základe licencie. Intel, Celeron a Core sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Intel
Corporation alebo jej pobočiek v USA a v ďalších krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.Ďalšie informácie sa nachádzajú na

www.hp.eu/hpoptions
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