Podatkovni list

Mobilna delovna postaja HP ZBook 17
Kreativnost ne pozna meja.
Prikažite svoje najboljše delo v
pisarni ali izven nje. Z novo delovno
postajo HP ZBook 17 izkoristite
HP-jevo najzmogljivejše
obdelovanje podatkov in grafiko,
skladnost barv skozi celoten potek
dela, preprosto nadgradljivost in
izjemno hitrost povezovanja, ki jih
vaša ekipa potrebuje za opravljanje
nalog in kreativnost.

HP priporoča Windows.
Inovativna in elegantna oblika.
Svoje delo ponosno prikažite na velikem, 43,9-cm (17,3-palčnem) zaslonu s trpežnim ogrodjem novega HP ZBook
17. Novo inovativno oblikovanje odseva profesionalnost in je dovolj lahko, da ga enostavno prenašate na kateri koli
kraj dela.
Združite vire delovne postaje in se povežite prek katerega koli računalnika na kateri koli lokaciji z internetno
povezavo. S programsko opremo HP Remote Graphics (RGS)1 sodelujte s sodelavci ali uporabljajte moč strežnikov in
delovnih postaj v pisarni.
Moč delovanja
S Thunderbolt™,2 profesionalno grafiko NVIDIA Quadro 3D in izbirnimi procesorji Quad Core3 4 novi HP ZBook 17
postavlja nove standarde zmogljivosti.
Okrepite svojo kreativnost. Zanašajte se na dinamično in natančno delovanje delovne postaje z najnovejšimi
procesorji četrte generacije Intel® Core™ i5 ali i7.4,5
Prilagodite HP ZBook 17 po svojih potrebah. Ohranite velike datoteke na dosegu roke, ne da bi se odpovedali
zmogljivosti – s sistemom Windows 8 Pro, z do 2,75 TB prostora za shranjevanje3 6 in do 32 GB pomnilnika.3 4
Pospešite kreativne projekte z do dvakrat hitrejšim prenosom podatkov kot pri USB 3.0. Enostavno se povežite z
več napravami prek samo enega kabla. To omogoča tehnologija Thunderbolt™2.
Uporabljajte polno moč grafike, kadar jo potrebujete, in koristite daljšo življenjsko dobo baterije pri uporabi
svetlejših grafičnih aplikacij. S hibridno grafiko je prehod samodejen in nemoten.
Zaupanje v barve.
Ohranjajte pravilne in predvidljive barve, ki so skladne ves čas vašega dela. S pomočjo izbirnega zaslona HP
DreamColor se prikazano na zaslonu ne razlikuje od končnega izdelka.3
Zanesljivost delovne postaje.
Med preskusnim postopkom HP Total Test se 115.000 ur preskuša zmogljivost mobilnih delovnih postaj in certifikat
ISV dokazuje, da je HP ZBook 17 zanesljiv in pripravljen na delo.
Optimizirajte HP ZBook 17 za kar najboljše delovanje. HP Performance Advisor7 konfigurira vaš sistem s
posodobljenimi nastavitvami in gonilniki, ki izboljšajo delovanje.
Orodja niso potrebna. Za hitro servisiranje strojne opreme in nadgradnjo delov morate le odpreti zapah na vratcih
HP Easy Access.
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HP priporoča Windows.

Operacijski sistem

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
Windows 7 Professional 32 (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico iz operacijskega sistema Windows 8 Pro)
Windows 7 Professional 64
FreeDOS

Družina procesorjev

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

Procesor

Intel® Core™ i7-4900MQ z grafično kartico Intel HD Graphics 4600 (2,8 GHz, 8 MB predpomnilnika, 4 jedra); Intel® Core™ i7-4930MX z grafično kartico Intel
HD Graphics 4600 (3 GHz, 8 MB predpomnilnika, 4 jedra); Intel® Core™ i7-4800MQ z grafično kartico Intel HD Graphics 4600 (2,7 GHz, 6 MB
predpomnilnika, 4 jedra); Intel® Core™ i7-4700MQ z grafično kartico Intel HD Graphics 4600 (2,4 GHz, 6 MB predpomnilnika, 4 jedra); Intel® Core™
i5-4330M z grafično kartico Intel HD Graphics 4600 (2,8 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Core™ i7-4600M z grafično kartico Intel HD Graphics
4600 (2,9 GHz, 4 MB predpomnilnika, 2 jedri)

Nabor vezij

Mobile Intel® QM87

Pomnilnik

Največ 32 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Pomnilniške reže: 2 ali 4 pomnilniški moduli SODIMM

Notranji pomnilnik

320 GB največ 750 GB SATA (7200 obr/min)
največ 1 TB SATA (5400 obr/min)
128 GB največ 512 GB SATA SSD
največ 256 GB SATA SE SSD
največ 128 GB mSATA SSD

Ležišče za nadgradnjo

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

Prikaz

43,9-cm (17,3-palčni) zaslon z osvetlitvijo LED iz ozadja HD+ SVA in zaščito proti bleščanju (1600 x 900); 43,9-cm (17,3-palčni) zaslon z osvetlitvijo LED iz
ozadja FHD WVA in zaščito proti bleščanju (1920 x 1080); 43,9-cm (17,3-palčni) zaslon z osvetlitvijo LED iz ozadja FHD DreamColor UWVA in zaščito proti
bleščanju (1920 x 1080)

Grafika

NVIDIA Quadro K610M (1 GB namenskega pomnilnika GDDR5); NVIDIA Quadro K3100M (4 GB namenskega pomnilnika GDDR5); NVIDIA Quadro K4100M (4
GB namenskega pomnilnika GDDR5); NVIDIA Quadro K5100M (8 GB namenskega pomnilnika GDDR5)

Avdio/vizualno

DTS Studio Sound HD avdio (samo operacijski sistemi 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; Kombinirani stereo vhod za mikrofon/izhod za
slušalke

Podpora za brezžična omrežja Mobilni širokopasovni modul HP lt4112 LTE/HSPA+; Mobilni širokopasovni modul HP hs3110 HSPA+; Kombinirani priključek Intel Dual Band Wireless-AC
7260 802.11ac (2 x 2) WiFi in Bluetooth 4.0; Kombinirani priključek Intel Centrino Advanced-N 6235 802.11a/b/g/n in Bluetooth 4.0; Intel Centrino
Advanced-N 6205 802.11a/b/g/n (2 x 2)
Komunikacije

Vgrajena omrežna povezava Intel I217-LM Gigabit Network Connection (10/100/1000)

Razširitvene reže

1 kartica ExpressCard/54; 1 Secure Digital 1 bralnik pametnih kartic

Vrata in priključki

3 vrat USB 3.0; 1 vrata USB 2.0; 1 priključek USB 2.0 za polnjenje; 1 Thunderbolt; 1 vrat DisplayPort; 1 kombinirani stereo vhod za mikrofon/izhod za
slušalke; 1 napajalni priključek za izmenični tok; 1 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 tremi izbirnimi gumbi; Kazalna palica s tremi dodatnimi
gumbi; Slikovni senzor sledilne ploščice
Spletna kamera 720p HD (izbrani modeli)

Programska oprema

HP Recovery Manager; HP Performance Advisor; Programska oprema HP Remote Graphics (prednaložena); HP Support Assistant; HP Client Security;
HP-jeva podpora za bližnjične tipke; HP Wireless Hotspot (samo Windows 8); HP Connection Manager (samo Windows 7); HP GPS and Location (izbrani
modeli, samo Windows 7); Adobe® Flash Player (samo Windows 7); Buy 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 (prenos s spleta); PDF
Complete Corporate Edition; Skype

Varnost

Standardno: HP Client Security (samo Windows 8); Tipalo prstnih odtisov HP Fingerprint Sensor; Vgrajen bralnik pametnih kartic; Izboljšana zaščita pred
zagonom (več uporabnikov/dejavnikov); HP Spare Key (zahteva prvo uporabniško nastavitev); Prijava v enem koraku; Vdelano varnostno vezje Common
Criteria EAL4+ Augmented Certified Discrete TPM 1.2; Reža za varnostno ključavnico; Podpora za Intel AT; Izbirno: Computrace z GPS sledenjem (na prodaj
posebej; potrebna je naročnina)

Mere

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

Teža

Že za 3,41 kg

Ustreznost za električno
učinkovitost

Na voljo je konfiguracija v skladu s standardom ENERGY STAR®

Tehnični podatki o okolju

Nizka količina halogenih snovi

Napajanje

Zunanji napajalnik Slim Smart za izmenično napetost z močjo 200 W; Zunanji napajalnik Slim Smart za izmenično napetost z močjo 230 W

Vrsta baterije

8-celični litij-ionski akumulator (83 Wh); 8-celični litij-ionski akumulator HP Long Life (75 Wh)

Garancija

3-letna omejena garancija za popravilo na servisu (v nekaterih državah tudi za prevzem in vračilo izdelka, nadgradnje so na voljo z doplačilom), 3-letna
garancija za akumulator HP Long Life (na voljo samo s 3-letno omejeno garancijo za platformo)
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Priklopna postaja HP 2012
230 W

HP ponuja celotno linijo priklopnih postaj, oblikovanih posebej za izbrane platforme poslovnih prenosnikov HP, tako da
lahko na fiksni postaji ohranjate povezljivost in udobje prenosnika.

Napajalnik HP 150 W Slim

HP-jevi pametni napajalniki za izmenični tok hkrati napajajo prenosnik in polnijo notranji akumulator. Ti napajalniki vam
omogočajo polnjenje prenosnika, ko niste v pisarni ali ko ste na poti.

Številka izdelka: A7E34AA

Številka izdelka: AL192AA

Brezžična miška HP Comfort
Grip

Udobna brezžična miška HP ima 30-mesečno življenjsko dobo akumulatorja in drzen, moderen videz, ki se odlično ujema
s prenosniki HP Business.

Ključavnica HP Ultraslim
Keyed Cable

Hitro in enostavno zaščitite svoj računalnik HP Ultrabook™ ali prenosnik s ključavnico za kabel HP Ultraslim Keyed Cable
Lock

Poslovni nahrbtnik HP

S tem modernim in vzdržljivim nahrbtnikom HP Business Backpack imate lahko prenosni računalnik in vsakodnevne
potrebščine vedno pri roki.

Številka izdelka: H2L63AA

Številka izdelka: H4D73AA

Številka izdelka: H5M90AA

3-leta naslednji delovni dan
na domu

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

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
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HP priporoča Windows.

Opombe
Programska oprema HP Remote Graphics zahteva operacijski sistem Windows in internetno povezavo.; 2 Thunderbolt je nova tehnologija. Kabel Thunderbolt in naprava Thunderbolt (na prodaj posebej) morata biti
združljiva z operacijskim sistemom Windows. Če želite ugotoviti, ali je naprava Thunderbolt certificirana za operacijski sistem Windows, obiščite spletno mesto https://thunderbolttechnology.net/products.; 3 Za doplačilo
ali kot dodatna funkcija.; 4 Za največjo zmogljivost pomnilnika je potreben 64-bitni operacijski sistem Windows ali Linux. Pri 32-bitnih operacijskih sistemih Windows pomnilnik, večji od 3 GB, morda ne bo na voljo zaradi
zahtev sistemskih virov.; 5 Tehnologija Multi-Core je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma aplikacijam. Za
64-bitno izračunavanje na arhitekturi Intel® je nujna uporaba računalniškega sistema s procesorjem, vezjem, BIOS-om, operacijskim sistemom, gonilniki naprav in aplikacijami, ki podpirajo arhitekturo Intel® 64. Procesorji
ne bodo delovali v BIOS-u, ki ne podpira arhitekture Intel® 64 (niti z 32-bitnim delovanjem). Zmogljivost se lahko razlikuje glede na nastavitve strojne in programske opreme.; 6 Za trde diske, 1 GB = 1 milijarda bajtov. TB =
1 bilijon bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša. Do 16 GB sistemskega diska je namenjenega programski opremi za obnovitev sistema (za Windows 7) in do 30 GB je namenjenega operacijskemu sistemu
Windows 8.; 7 HP Performance Advisor zahteva operacijski sistem Windows in internetno povezavo.
1

Več informacij na
www.hp.eu/notebooks
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.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated

Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2013 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.
Nobenega dela tega dokumenta se ne sme razlagati kot dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem
dokumentu. V vseh izdajah operacijskega sistema Windows 8 niso na voljo vse funkcije. Za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 8
sistemi morda potrebujejo posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto http://windows.microsoft.com/sl-SI/.
Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo podjetje Hewlett-Packard uporablja na podlagi licence. Intel in Core sta blagovni znamki ali zaščiteni
blagovni znamki družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.
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