Mobilna delovna postaja HP EliteBook
8470w
Zmogljivost delovne postaje. Mobilnost prenosnega računalnika. HP-jeva za potovanja najprijaznejša delovna postaja je
optimizirana za uporabo operacijskega sistema Windows® 7 Professional, ima certifikat ISV, grafiko kot namizni računalnik,
zmogljiv procesor v vzdržljivem ohišju in zaslon z diagonalo 35,5 cm (14 palcev).

HP priporoča Windows.

Izdelan za svet oblikovanja.

Z grafično zmogljivostjo te delovne postaje lahko na zaslonu prikažete intenzivne
vizualne učinke in osupljive animacije.
Mobilna delovna postaja HP EliteBook 8470w ima certifikat ISV, tako da jo lahko brez
težav in zanesljivo uporabljate za različne projekte.
Razširite pogled na več zaslonov hkrati ali prikažite vsebino na petih zaslonih. To
omogoča tehnologija AMD Eyefinity1.
Uživajte ob pogledu na ostrejše slike z večjo globino, ko prek priključka DisplayPort
priklopite mobilno delovno postajo na dodatne, posebej stoječe zaslone.
Pri zahtevnih projektih je pomemben hiter dostop do podatkov. Negibljivi disk (SSD)
omogoča hiter zagon. Če imate podatkovno zahtevne aplikacije ali varnostno kopirate s
tehnologijo RAID, lahko zamenjate integriran optični pogon z drugim trdim diskom.

Pripravljena na obremenitve mobilnega
poslovanja.

Ko kupite tako zmogljiv računalnik, želite, da je tudi vzdržljiv. Računalnik HP EliteBook
8470w izpolnjuje stroge vojaške standarde (MIL-STD-810G) glede padcev, vibracij,
udarcev, prahu, visoke in nizke temperature, temperaturnih šokov, vlažnosti in
nadmorske višine2.
Ta HP-jeva za potovanja najpriročnejša mobilna delovna postaja ima zaslon HD3 z
diagonalo 35,5 cm (14") in jo preprosto vzamete s seboj na delovno mesto in sestanke.

Zanesite se na prenosnik, ki je bil resnično
izdelan za poslovne namene.

S tehnologijo Intel Smart Response4 prihranite čas, ker vam omogoča hiter dostop do
priljubljenih datotek. Odzivni čas pri zagonu sistema in aplikacij je prav tako izjemen.
Sodelujte v video konferencah5, spletnih izobraževanjih6 ali pretakajte videoposnetke z
visokokakovostnim zvokom, ki ga morda ne bi pričakovali pri prenosnem računalniku.
Možnost SRS Premium Sound PRO omogoča skupno rabo jasnega in zmogljivega zvoka
neposredno iz prenosnika. Pri predstavitvah ne boste več potrebovali dodatnih
zvočnikov.
Izbira je vedno dobrodošla. Izberite lažjo konfiguracijo ali z različnimi možnostmi
podaljšajte življenjsko dobo akumulatorja. Če na primer uporabljate akumulator HP
Ultra Extended Life7 skupaj s 6-celičnim primarnim akumulatorjem v pravilno
konfiguriranem prenosniku HP EliteBook 8470w, si s tem zagotovite najdaljšo
življenjsko dobo akumulatorja v kateri koli delovni postaji HP 2012.
Ne glede na to, ali ste na drugi strani ulice ali na drugi strani sveta, so vam na voljo
HP-jeve vsestranske brezžične tehnologije. Z integrirano mobilno širokopasovno
povezavo HP Mobile Broadband s 3G lahko marsikje na svetu8,9 priročno dostopate do
interneta, omrežij podjetij, e-pošte in pomembnih poslovnih informacij.
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HP priporoča Windows.

Operacijski sistem

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
Windows 7 Professional 64 (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico iz operacijskega sistema Windows 8 Pro)
Windows 7 Professional 32 (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico iz operacijskega sistema 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, 6 MB predpomnilnika L3, 4 jedra); Intel® Core™ i7-3720QM (2,60 GHz, 6 MB predpomnilnika L3, 4 jedra); Intel® Core™ i7-3630QM (2,40 GHz, 6 MB
predpomnilnika L3, 4 jedra); Intel® Core™ i7-3610QM (2,30 GHz, 6 MB predpomnilnika L3, 4 jedra); Intel® Core™ i5-3360M (2,80 GHz, 3 MB predpomnilnika L3, 2 jedri)

Nabor vezij

Mobile Intel® QM77 Express

Pomnilnik

Največ 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Pomnilniške reže: 2 SODIMM

Notranji pomnilnik

500 GB največ 750 GB SATA II (7200 obr/min)
180 GB največ 256 GB Pogon Solid State

Ležišče za nadgradnjo

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

Prikaz

35,6-cm (14") zaslon z osvetlitvijo LED HD+ z zaščito proti bleščanju (1600 x 900)

Grafika

AMD FirePro™ M2000 (1 GB namenska kartica GDDR5)

Avdio/vizualno

HD Avdio; SRS Premium Sound PRO (samo operacijski sistem Windows); Vgrajeni stereo zvočniki; Vgrajen mikrofon (dvojni mikrofon, če je naprava opremljena z izbirno spletno
kamero); Gumb za izklop zvoka; funkcijski tipki za povečanje in zmanjšanje glasnosti; Stereo izhod za slušalke/zvok; Stereo vhod za mikrofon

Podpora za brezžična omrežja Mobilni širokopasovni modul HP hs2350 HSPA+; mobilni širokopasovni modul HP un2430 EV-DO/HSPA; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; HP-jev vdelani modul s tehnologijo Bluetooth
4.0+ EDR

Komunikacije

vgrajena omrežna povezava Intel 82579LM Gigabit (10/100/1000) (konfiguracije vPro);

Razširitvene reže

1 reža za kartice Express Card/54; 1 reža za kartice SD/MMC; 1 bralnik pametnih kartic

Vrata in priključki

2 vrat USB 3.0; 1 priključek USB 2.0 za polnjenje; 1 kombinirana vrata eSATA/USB 2.0; 1 vrata DisplayPort; 1 vrata 1394a; 1 stereo vhod za mikrofon; 1 stereo izhod za slušalke/zvok;
1 napajalni priključek za izmenični tok; 1 priključek RJ-11; 1 priključek RJ-45; 1 priključek za združitveno postajo; 1 priključek za dodatni akumulator; 1 vrata VGA

Vhodna naprava

Tipkovnica, odporna na tekočine z odvodno cevjo
Sledilna ploščica z gumbom za vklop/izklop, možnostjo dvosmernega pomikanja, ukazi na dotik in dvema izbirnima gumboma; Kazalna palica z dvema dodatnima gumboma
Spletna kamera 720p HD (izbrani modeli)

Programska oprema

Microsoft Office Starter (samo Windows 7): samo Word in Excel® z manj funkcijami, z oglaševanjem. PowerPoint® in Outlook® nista priložena. Če želite uporabljati programsko
opremo z vsemi funkcijami, lahko kupite zbirko Office 2010; HP Recovery Manager; HP Performance Advisor; HP Support Assistant; HP ProtectTools Security Manager; HP
ProtectTools za Central Management; HP-jeva podpora za bližnjične tipke; HP Peak Power Manager (prenos s spleta); HP Power Assistant (samo Windows 7); Cyberlink Media Suite za
Windows 8; HP Connection Manager (samo Windows 7); Adobe® Flash Player (samo Windows 7); predvajalnik Corel WinDVD BD (Blu-ray) (nekateri modeli z Windows 7); Microsoft
Defender (zdaj vključuje MS Security Essentials); Microsoft Security Essentials (samo Windows 7); PDF Complete Special Edition (za uporabo vseh funkcij je treba kupiti licenco); Roxio
Secure Burn (nekateri modeli z Windows 7); Roxio MyDVD Business 2010 (nekateri modeli z Windows 7); programska oprema HP za spletno kamero (nekateri modeli); WinZip Basic
(samo Windows 7); HP SoftPaq Download Manager

Varnost

Standardno: HP Client Security Dashboard (samo Windows 8); HP ProtectTools Security Manager vključuje: Credential Manager, Device Access Manager, Drive Encryption, Face
Recognition (samo konfiguracije spletne kamere), File Sanitizer (samo Windows 7), Privacy Manager (samo Windows 7), Embedded Security (samo Windows 7); tipalo prstnih odtisov
HP Fingerprint Sensor; vgrajen bralnik pametnih kartic; izboljšana varnost Pre-Boot Security; HP Spare Key; prijava v enem koraku; vdelan varnostni čip TPM 1.2; reža za varnostno
ključavnico; podpora za Intel AT (zahteva naročnino na Absolute Computrace) (izbrani modeli); Izbirno: filter za zasebnost HP Privacy Filter; Computrace (naprodaj posebej; potrebna
je naročnina)

Mere

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

Teža

Že od 2,25 kg

Ustreznost za električno
učinkovitost

Na voljo je konfiguracija v skladu s standardom ENERGY STAR®

Napajanje

Pametni napajalnik za izmenični tok – 90 W; HP Fast Charge

Življenjska doba baterije

6-celični (62 Wh) litij-ionski akumulator: do 5 ur in 45 minut

Garancija

3-letna omejena garancija za popravilo na servisu (v nekaterih državah tudi za prevzem in vračilo izdelka, nadgradnje so na voljo z doplačilom), 1-letna garancija za primarni
akumulator; 3-letna garancija za akumulator HP L ong Life (na voljo samo s 3-letno omejeno garancijo za platformo)

1 Obvezna je konfiguracija z ločeno grafično kartico AMD. HP EliteBook 8470w z napredno združitveno postajo podpira do pet dodatnih zaslonov. Napredno združitveno postajo je treba kupiti posebej.

2 Preizkušanje ni bilo namenjeno prikazu ustreznosti zahtevam pogodb z ministrstvom za obrambo ali zahtevam za vojaško uporabo. Rezultati preizkusa niso zagotovilo za delovanje v takšnih pogojih.
3 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.

4 Intel Smart Response Technology zahteva uporabo modula brez omrežja WWAN in dodatnega modula bliskovnega predpomnilnika; na voljo je samo s konfiguracijami, ki ne vključujejo pogonov SED HDD.
5 Video konference so na voljo pri konfiguracijah z dodatno spletno kamero 720p HD.
6 Obvezen je dostop do interneta.

7 Za doplačilo ali kot dodatna funkcija.

8 Za uporabo sta potrebni brezžična dostopna točka in internetna storitev, ki nista vključeni. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.

9 Brezžična uporaba zahteva ločeno pogodbo za podatkovne storitve. Za informacije o območju pokritosti in lokalni razpoložljivosti se obrnite na lokalnega prodajalca. Povezava in hitrosti se razlikujejo glede na lokacijo, okolje, stanje

omrežja in druge dejavnike.

Uporabljajte HP-jeve finančne storitve
Uporabljajte HP-jeve finančne storitve in uvedite inovativne tehnologije, ki so nujne za rast vrednosti podjetja in konkurenčnih prednosti. Več informacij na www.hp.com/go/hpfs.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in
storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta se ne sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni
odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo podjetje Hewlett-Packard
uporablja na podlagi licence.
V nekaterih izdajah operacijskega sistema Windows 8 določene funkcije niso na voljo. Sistemi bodo morda zahtevali posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo za
popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 8. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto http://www.microsoft.com/windows Bluetooth je blagovna znamka
svojega lastnika, ki jo podjetje Hewlett-Packard uporablja na podlagi licence. Intel, Celeron in Core so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Intel Corporation
ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.Več informacij na www.hp.eu/notebooks
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Razširitveni trdi disk HP Upgrade Bay
750 GB

Trdi disk HP Upgrade Bay 750 GB* je priročna in cenovno ugodna rešitev za uporabnike, ki potrebujejo
dodaten prostor za shranjevanje ali hitrejši namenski sekundarni trdi disk.
Številka izdelka: H2P66AA

Akumulator za prenosnike HP ST09
Extended Life

Akumulator HP Extended Life omogoča še več ur dela brez vtičnice. Akumulator HP Extended Life omogoča
polnjenje akumulatorja v priklopni postaji in ga tako pred priključitvijo na priklopno postajo ni potrebno
odstraniti. Z izboljšano življenjsko dobo so ti akumulatorji idealna rešitev za »sestankovalce«, ki potrebujejo
dodatno življenjsko dobo akumulatorja za celodnevno uporabo računalnika ali dolge sestanke.
Številka izdelka: QK639AA

Kombinirani pametni vmesnik HP 90 W
AC/avto/letalo

S HP-jevim 90-vatnim kombiniranim pametnim vmesnikom za izmenični tok/avto/letalo lahko doživite
prilagodljivost polnjenja na delovnem mestu, doma in v avtomobilu. Prenosni računalnik lahko polnite tudi
na letalu. S stikalom za polnjenje morate le izbrati ustrezno stopnjo napetosti.
Številka izdelka: AJ652AA

Nastavljivo dvojno stojalo za zaslon HP

HP-jevo prilagodljivo stojalo za dva zaslona omogoča uporabo dveh zaslonov ter tako zagotavlja večjo
storilnost in optimalno učinkovitost. Vodoravna ali pokončna usmerjenost je na voljo tako za posamezen
zaslon kot tudi za oba hkrati, stojalo s prilagodljivo globino, višino, naklonom in kotom pa omogoča gledanje
obeh zaslonov na ravni oči ali tako, da sta zaslona obrnjena malce navznoter. Tako lahko hkrati spremljate
delovanje več aplikacij in sledite virom informacij. Vgrajena kolesca omogočajo obračanje stojala, tako da
lahko preprosto pokažete svoje delo.
Številka izdelka: AW664AA

3-leta naslednji delovni dan na domu

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil
pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo
Številka izdelka: U4414E

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in
storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta se ne sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni
odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo podjetje Hewlett-Packard
uporablja na podlagi licence.
V nekaterih izdajah operacijskega sistema Windows 8 določene funkcije niso na voljo. Sistemi bodo morda zahtevali posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo za
popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 8. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto http://www.microsoft.com/windows Bluetooth je blagovna znamka
svojega lastnika, ki jo podjetje Hewlett-Packard uporablja na podlagi licence. Intel, Celeron in Core so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Intel Corporation
ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.Več informacij na www.hp.eu/hpoptions
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