Specifikace

Mobilní pracovní stanice HP ZBook 17
Kreativita nezná hranic. Předveďte
svou nejlepší práci v kanceláři,
anebo mimo ní. S novou pracovní
stanicí HP ZBook 17 získáte velký
výpočetní výkon a výkonnou
grafiku, konzistentní barevné
podání v průběhu celého
pracovního toku, jednoduchou
škálovatelnost a nesmírně rychlé
možnosti připojení, které váš tým
potřebuje k pracovním výkonům a
kreativní spolupráci.

Společnost HP doporučuje systém Windows.
Inovativní, elegantní design.
Pyšně prezentujte svou práci na velké obrazovce s úhlopříčkou 43,9 cm (17,3") integrované v odolném šasi nového
počítače HP ZBook 17. Nový inovativní design vyzařuje profesionální vzhled a díky nízké hmotnosti si jej můžete
pohodlně vzít kamkoli s sebou.
Sjednoťte prostředky pracovní stanice a připojte se z libovolného počítače na jakémkoli místě pomocí internetového
připojení. Software HP Remote Graphics (RGS)1 umožňuje spolupracovat s kolegy nebo využívat výkon serverů a
pracovních stanic umístěných v kanceláři.
Vynikající výkon.
S technologií Thunderbolt™,2 profesionální grafickou kartou NVIDIA Quadro 3D a volitelnými čtyřjádrovými
procesory3 4 nový HP ZBook 17 posunuje hranice výkonu na nový standard.
Dejte volný průchod své kreativitě. Spolehněte se na dynamickou, skutečně výkonnou pracovní stanici s
nejnovějšími procesory Intel® Core™ i5 nebo i7 4. generace.4 5
Přizpůsobte si tento HP ZBook 17 podle svých požadavků. Se systémem Windows 8 Pro a s úložnou kapacitou až
2,75 TB3 6
a pamětí až 32 GB3 4 budete mít velké soubory neustále po ruce bez kompromisů v oblasti výkonu.
Zrychlete své kreativní projekty s dvakrát vyšší rychlostí přenosu dat než u rozhraní USB 3.0. Pomocí jediného
kabelu se můžete snadno připojit k několika zařízením. Díky technologii Thunderbolt™ 2 je to možné.
Používejte maximální grafický výkon, kdykoli jej potřebujete, a spolehněte se na delší životnost baterie při používání
nenáročných grafických aplikací. Hybridní grafický systém zajišťuje automatické a plynulé řízení procesů.
Věrohodné podání barev.
Zachovejte si přesné, předvídatelné barvy, které zůstanou konzistentní v průběhu celého digitálního pracovního
procesu. To, co vidíte na displeji, je skutečný konečný produkt – díky volitelnému displeji s technologií HP
DreamColor.3
Spolehlivost pracovní stanice.
Během procesu komplexního testování HP jsou mobilní pracovní stanice vystaveny 115 000 hodinám testování
výkonnosti a s certifikacemi nezávislých výrobců softwaru (ISV) je HP ZBook 17 spolehlivý a připravený pro firemní
nasazení.
Optimalizujte si tento HP ZBook 17 ke špičkovému výkonu. HP Performance Advisor7 nakonfiguruje váš systém
pomocí aktualizovaných nastavení a ovladačů a pomůže tak maximalizovat jeho výkon.
Nejsou zapotřebí žádné nástroje. Stačí odjistit snadno přístupná dvířka HP a získáte rychlý přístup k opravě
hardwaru nebo upgradu komponentů.
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Společnost HP doporučuje systém Windows.

Operační systém

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
Systém Windows 7 Professional 32 (dostupný na základě nároku na downgrade ze systému Windows 8 Pro)
Windows 7 Professional 64
FreeDOS

Rodina procesorů

Procesor Intel® Core™ i7; Procesor Intel® Core™ i5;

Procesor

Procesor Intel® Core™ i7-4900MQ s grafickou kartou Intel HD 4600 (2,8 GHz, 8 MB mezipaměti, 4 jádra); Procesor Intel® Core™ i7-4930MX s grafickou
kartou Intel HD 4600 (3 GHz, 8 MB mezipaměti, 4 jádra); Procesor Intel® Core™ i7-4800MQ s grafickou kartou Intel HD 4600 (2,7 GHz, 6 MB mezipaměti, 4
jádra); Procesor Intel® Core™ i7-4700MQ s grafickou kartou Intel HD 4600 (2,4 GHz, 6 MB mezipaměti, 4 jádra); Procesor Intel® Core™ i5-4330M s
grafickou kartou Intel HD 4600 (2,8 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra); Procesor Intel® Core™ i7-4600M s grafickou kartou Intel HD 4600 (2,9 GHz, 4 MB
mezipaměti, 2 jádra)

Čipová sada

Mobile Intel® QM87

Paměť

Max. 32 GB 1 600 MHz DDR3 SDRAM
Paměťové sloty: 2 nebo 4 moduly SODIMM

Interní paměť

320 GB max. 750 GB SATA (7 200 ot./min)
max. 1 TB SATA (5400 ot./min)
128 GB max. 512 GB Jednotka SSD SATA
max. 256 GB Jednotka SATA SE SSD
max. 128 GB Jednotka SSD mSATA

Pozice pro upgrade

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

Monitor

43,9cm (17,3") displej HD+ (1 600 x 900) SVA s podsvícením LED a antireflexní úpravou; 43,9cm (17,3") displej Full HD (1 920 x 1 080) WVA s podsvícením
LED a antireflexní úpravou; 43,9cm (17,3") displej Full HD (1 920 x 1 080) DreamColor UWVA s podsvícením LED a antireflexní úpravou

Grafická karta

NVIDIA Quadro K610M (1 GB vyhrazené paměti GDDR5); NVIDIA Quadro K3100M (4 GB vyhrazené paměti GDDR5); NVIDIA Quadro K4100M (4 GB
vyhrazené paměti GDDR5); NVIDIA Quadro K5100M (8 GB vyhrazené paměti GDDR5)

Audio/Visual

Zvuk DTS Studio Sound HD (pouze u systémů Windows); Integrované stereofonní reproduktory; Integrovaný mikrofon (soustava 2 mikrofonů, je-li počítač
vybaven volitelnou webovou kamerou); Tlačítko ztlumení hlasitosti, funkční klávesy zvýšení a snížení hlasitosti; Kombinovaný vstup pro mikrofon /
stereofonní výstup pro sluchátka

Podpora bezdrátové sítě

Modul mobilního širokopásmového připojení HP lt4112 LTE/HSPA+; Modul mobilního širokopásmového připojení HP hs3110 HSPA+; Kombinované
dvoupásmové bezdrátové rozhraní Intel AC 7260 802.11ac (2x2) WiFi a Bluetooth 4.0 Kombinované rozhraní Intel Centrino Advanced-N 6235
802.11a/b/g/n a Bluetooth 4.0; Intel Centrino Advanced-N 6205 802.11a/b/g/n (2x2)

Komunikace

Integrované síťové připojení Intel I217-LM Gigabit (10/100/1 000)

Rozšiřující sloty

1 slot ExpressCard/54; 1 slot Secure Digital; 1 čtečka čipových karet

Porty a konektory

3 porty USB 3.0; 1 port USB 2.0; 1 nabíjecí port USB 2.0; 1 port Thunderbolt; 1 konektor DisplayPort; 1 kombinovaný stereofonní vstup pro mikrofon /
výstup pro sluchátka; 1 vstup napájení (AC); 1 port RJ-45; 1 dokovací konektor; 1 konektor sekundární baterie; 1 port VGA

Vstupní zařízení

Klávesnice s ochranou před tekutinami
Touchpad s vypínačem, dvousměrným posuvem, gesty a třemi výběrovými tlačítky; Ukazovátko s dalšími třemi tlačítky; Touchpad s obrazovým snímačem
Webová kamera HD 720p (vybrané modely)

Software

HP Recovery Manager; HP Performance Advisor; HP Remote Graphics Software (předinstalovaný); HP Support Assistant; HP Client Security; HP Hotkey
Support; HP Wireless Hotspot (pouze systém Windows 8); HP Connection Manager (pouze systém Windows 7); HP GPS and Location (vybrané modely –
pouze systém Windows 7); Adobe® Flash Player (pouze systém Windows 7); Zakoupení produktu Office; Microsoft Security Essentials; Cyberlink Power
DVD; Cyberlink Media Suite; Cyberlink Photo Director; Cyberlink Power Director; Cyberlink Power2Go; Cyberlink YouCam BE; Cyberlink Webcam Sharing
Manager (ke stažení z internetu); PDF Complete Corporate Edition; Skype

Zabezpečení

Standardně: HP Client Security (pouze systém Windows 8); Snímač otisků prstů HP; Integrovaná čtečka čipových karet; Rozšířené zabezpečení před
spuštěním (víceuživatelské/vícesložkové); HP Spare Key (vyžaduje nastavení uživatele); Rychlé přihlášení; Certifikace CC (Common Criteria) EAL4+
Augmented Certified Discrete vestavěný bezpečnostní čip TPM 1.2; Zásuvka pro bezpečnostní zámek; Podpora technologie Intel AT; Volitelně: Software
Computrace s GPS sledováním (prodávaný samostatně, vyžaduje placenou registraci)

Rozměry

41,6 x 27,2 x 3,4 cm

Hmotnost

Od 3,41 kg

Kompatibilita s požadavky na K dispozici jsou konfigurace splňující normu ENERGY STAR®
energetickou efektivnost
Parametry prostředí

Nízký obsah halogenů

Napájení

Externí napájecí adaptér Slim Smart 200W (AC); Externí napájecí adaptér Slim Smart 230W (AC)

Typ baterie

8článková lithiumiontová baterie (83 Wh); 8článková lithiumiontová baterie HP s dlouhou životností (75 Wh)

Záruka

3letá omezená záruka s doručením do autorizovaného servisu (v některých zemích s vyzvednutím a vrácením), (upgrady jsou k dispozici, lze je zakoupit
samostatně), 3letá záruka na baterii HP Long Life (k dispozici pouze s 3letou omezenou zárukou na platformu)
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Společnost HP doporučuje systém Windows.

Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Dokovací stanice HP 2012
230 W

Společnost HP poskytuje kompletní řadu dokovacích stanic navržených exkluzivně pro vybrané notebooky HP Business,
takže ani s pevnou stanicí neztratíte možnosti připojení a pohodlí svého notebooku.

Adaptér HP Slim 150 W

Napájecí adaptéry HP Smart napájejí notebook a současně nabíjejí vnitřní baterii. Tyto napájecí zdroje umožňují napájet
notebook na cestách či mimo kancelář.

Produktové číslo: A7E34AA

Produktové číslo: AL192AA

Bezdrátová myš HP Comfort
Grip

Bezdrátová myš HP Comfort Grip má baterii s životností 30 měsíců a robustní, moderní design, který perfektně ladí s
notebooky řady HP Business.

Lankový zámek HP Ultraslim
Keyed Cable Lock

Zabezpečte své zařízení HP Ultrabook™ nebo přenosný počítač HP rychle a snadno pomocí lankového zámku HP
Ultraslim Keyed Cable Lock.

Batoh HP Business

Se stylovým a odolným batohem HP Business budete mít svůj notebook a každodenně potřebné věci po ruce.

3letá záruka, další pracovní
den u zákazníka

Získejte pro své zařízení 3letou záruku na opravy u zákazníka následující pracovní den kvalifikovaným technikem
společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.
Produktové číslo: U4414E

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

Produktové číslo: H2L63AA

Produktové číslo: H4D73AA

Produktové číslo: H5M90AA
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Společnost HP doporučuje systém Windows.

Poznámky pod čarou
Software HP Remote Graphics vyžaduje systém Windows a přístup k internetu.; 2 Thunderbolt je nová technologie. Kabel Thunderbolt a zařízení s rozhraním Thunderbolt (prodávané samostatně) musí být kompatibilní
se systémem Windows. Na stránce https://thunderbolttechnology.net/products si můžete ověřit, zda je vaše zařízení certifikováno pro technologii Thunderbolt v systému Windows.; 3 Prodává se samostatně nebo jako
volitelné příslušenství.; 4 Maximální kapacity paměti předpokládají použití 64bitového operačního systému Windows nebo systému Linux. U 32bitových operačních systémů Windows nemusí být paměť větší než 3 GB
plně dostupná, neboť je z části využívaná systémovými prostředky.; 5 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace
získají díky této technologii výhodu. K využití 64bitové architektury Intel® je zapotřebí počítač, jehož procesor, čipová sada, systém BIOS, operační systém, ovladače a aplikace podporují architekturu Intel® 64. Procesory
nebudou fungovat bez systému BIOS s podporou architektury Intel® 64 (ani v 32bitovém režimu). Výkon se může lišit v závislosti na konfiguraci hardwaru a softwaru.; 6 V případě pevných disků: 1 GB = 1 miliarda bajtů.
TB = 1 bilion bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 16 GB z kapacity systémového disku je rezervováno pro software na obnovu systému u systému WIndows 7 a až 30 GB u systému Windows 8.; 7 HP
Performance Advisor vyžaduje systém Windows a přístup k internetu.
1

Více informací na
www.hp.eu/notebooks
Drže krok s využitím finančních služeb HP

Držte krok s využitím finančních služeb HP a zaveďte inovativní technologie, které jsou nezbytné pro zvýšení hodnoty podnikání a odlišení se od konkurence. Více informací najdete na
stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou
změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk,
která jsou dodávána s těmito produkty a službami. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná
za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. Některé funkce systémů Windows 8 mohou vyžadovat speciální hardware
a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 8. Podrobnosti naleznete na adrese: http://windows.microsoft.com/cs-CZ Bluetooth je ochranná známka
příslušného vlastníka, kterou společnost Hewlett-Packard Company užívá na základě licence. Intel a Core jsou ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti Intel Corporation a jejích poboček ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich
příslušných vlastníků.
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