Sammandrag

HP Mobile Connect Pro
Mobilt bredband som alltid är redo

200 MB

data i månaden
under tre år ingår

Anslutning – när du behöver det
HP Mobile Connect Pro1 är perfekt för dig som
alltid vill vara ansluten, men som inte vill vara
beroende av hotspots eller betala ett fast
månadspris för ett mobilt bredbandsavtal.
Vare sig du är ute och reser i några dagar eller
ett par veckor, så erbjuder HP Mobile Connect
Pro ett abonnemang som passar både dina
behov och din budget. Köp och använd bara det
du behöver – när du behöver det.
En ny slags frihet
HP Mobile Connect Pro är helt integrerat med din
bärbara HP-företagsdator eller -platta så att du
får fler anslutningsmöjligheter än någonsin förr.
Arbeta och surfa med minimala avtalskrav, utan
installations- eller överförbrukningsavgifter. Det
är säkert, lätt att konfigurera och att logga in. Nu
slipper du långa köer hos återförsäljare, avgifter
för hotspotanvändning eller långvariga avtal. Allt
som behövs är att du registrerar dig, så kan du ta
del av 200 MB data i månaden under tre år2 – var
som helst.

Lokala och internationella abonnemang
HP Mobile Connect Pro passar dina behov
och din budget, vare sig du stannar hemma
eller ger dig ut och reser. HP Mobile Connect
Pro använder mobila nätverk från stora och
etablerade bredbandsleverantörer för att ge dig
stabila och tillförlitliga anslutningar.
Med våra internationella abonnemang kan du
ansluta i flera olika länder till en låg fastställd
kostnad som betalas i förväg. Du behöver aldrig
mer oroa dig för astronomiskt höga räkningar
med okända roamingkostnader.
Tillgänglighet
Mobile Connect Pro är tillgängligt att köpas
kombinerat med utvalda bärbara HP-datorer,
2-i-1-enheter och plattor i Belgien, Danmark,
Finland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg,
Nederländerna, Norge, Schweiz, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike.
Kunder som köper denna produkt kan välja
ett land i Mobile Connect Pro-listan där de
vill använda de 200 MB data som ingår varje
månad.

Sammandrag | HP Mobile Connect Pro

Förutsägbar och prisvärd mobil anslutning

Jon

Jon

$

HP Mobile Connect Pro

Jon sparar pengar med HP
Mobile Connect Pro och kan
ansluta på fler platser

500 MB - $

$

Ted

Wi-Fi på flygplatsen
$

Tillgängliga abonnemang3
Lokalt
200 MB (medföljer)
500 MB (alla länder förutom Danmark,
Finland, Norge och Sverige)
1 GB
2 GB (alla länder förutom Schweiz)
5 GB (endast i Schweiz, Danmark,
Finland, Norge och Sverige)
Europa
500 MB
1 GB
2 GB
Världen
500 MB
1 GB
2 GB

Wi-Fi på hotellet
$

Kundwebbplats
(inget Wi-Fi för gäster)

Lista över tjänster
Tjänsten HP Mobile Connect Pro kan användas
i 91 länder runt om i världen, på tre olika
abonnemangsnivåer:
• Lokala abonnemang som är tillgängliga
i länder (15) där tjänsten levereras med
produkter
• Europeiska abonnemang som gäller för EUoch EES-länderna samt Schweiz (32) och
• Världsabonnemang som gäller för ytterligare
59 länder runt om i världen
Listan fortsätter hela tiden att växa.
Du hittar den senaste informationen
på hp.com/go/mobileconnect.

Ted

HP gör det enkelt att välja en datavolym som
passar dina behov genom att ge dig tillgång
till ett urval av abonnemang med lokal eller
internationell täckning.
Windows® 8 Windows® 8.1
• Öppna HP Mobile Connect Pro-appen och
registrera ditt konto.
• När du är registrerad får du 200 MB data
att använda varje månad under tre år (36
månader).
• Anslut!
Windows® 7
• Öppna HP Connection Manager och registrera
ditt konto.

Anledningar till att HP
Mobile Connect Pro är rätt
för dig

• När du är registrerad får du 200 MB
data att använda varje månad under tre år
(36 månader).

• Prisvärd produktivitet
En mobil bredbandstjänst utan avtal där du
betalar efter användning och 200 MB data
ingår varje månad under tre år. Det är mer
prisvärt än Wi-Fi-hotspots eller dyra avgifter för
dataroaming.

Gör din HP-enhet kraftfullare med den
tillförlitlighet och extra säkerhet som en stor
mobil bredbandsleverantör kan erbjuda. Betala
enbart för det mobila bredband som du faktiskt
behöver. Köp mer vid behov. Svårare än så är
det inte.

• Mer praktiskt
Vad tjänar du egentligen på att vara
bunden till trådlösa hotspots med svåra
inloggningsuppgifter? Upplev hur smidigt det
är med ett enda lösenord och en enhetlig
inloggning, utan att behöva leta reda på en
hotspot.

Du hittar mer information om de senaste
erbjudandena på din lokala Mobile
Connect Pro-webbplats,
hp.com/go/mobileconnect

• Förbli skyddad
Undvik säkerhetsriskerna med offentligt Wi-Fi
genom att använda den ständigt krypterade HP
Mobile Connect Pro-tjänsten.
2

Wi-Fi på flygplatsen
$

• Anslut!
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Specifikationer
Version

HP Mobile Connect Pro 1.0.20.0 eller senare
HP Connection Manager 4.8.8.1 eller senare
Användare bör gå till hp.com för att se till att de har den senaste programvaruversionen av
HP Connection Manager, eller besöka Windows Store för den senaste versionen av HP Mobile Connect Proappen

Kompatibla operativsystem

Äkta Windows® 8.1-versioner
Äkta Windows® 8-versioner
Äkta Windows® 7-versioner

Kompatibilitet med bärbara datorer

Kompatibel med utvalda HP EliteBook-, HP ElitePad-, HP Elite x2-,
HP ProBook-, HP Pro x2- och HP Pro Tablet-modeller
Gå till ditt lands sida för Mobile Connect Pro, där du hittar en lista över kompatibla modeller

Kompatibilitet med trådlös modul

HP un2430 HSPA CDMA Gobi 3G-modul för mobilt bredband
HP lt4112 HSPA+ LTE Gobi 4G-modul för mobilt bredband
HP hs2350 HSPA+-modul för mobilt bredband
HP hs3110 HSPA+-modul för mobilt bredband
HP hs3120 HSPA+-modul för mobilt bredband

Tillgänglighet

Mobile Connect Pro är tillgängligt att köpas med utvalda bärbara HP-datorer, 2-i-1-enheter och plattor i
Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Schweiz, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike. Kunder som köper denna produkt kan välja ett land i Mobile
Connect Pro-listan där de vill använda de 200 MB data som ingår varje månad. Marknadstillgången kommer att
utökas. Mer information om var du kan köpa tjänsten finns på hp.com/go/mobileconnect.

Lista över tjänster

Tjänsten HP Mobile Connect Pro kan användas i 91 länder runt om i världen, på tre olika abonnemangsnivåer:
• Lokala abonnemang som är tillgängliga i länder (15) där tjänsten levereras med produkter
• Europeiska abonnemang som gäller för EU- och EES-länderna samt Schweiz (32) och
• Världsabonnemang som gäller för ytterligare 59 länder runt om i världen
Listan fortsätter hela tiden att växa. Du hittar den senaste informationen på hp.com/go/mobileconnect.
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1 Tjänsten tillhandahålls av Cubic Telecom Ltd. HP Mobile Connect Pro-tjänsten kräver en enhet med en kompatibel modul för mobilt
bredband och medföljande HP Mobile Connect Pro-tjänst. Köp av tjänst krävs vid den medföljande tjänstens slut eller för att lägga till mer
data än de 200 MB i månaden som ingår. Mer information finns på hp.com/go/mobileconnect.
2 200 MB data per månad under tre år (36 månader) ingår för utvalda enheter. Utnyttja medföljande data genom att registrera dig senast
tre månader efter enhetsköpet. Erbjudandet kan ändras utan föregående meddelande.
3 Erbjudna abonnemang den 1 maj 2015. Uppdateringar av tillgängliga abonnemang finns på: hp.com/go/mobileconnect.

Registrera dig för att få uppdateringar
hp.com/go/getupdated

Dela med kollegor
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