Podatkovni list

Mobilna delovna postaja HP ZBook 14
Vse, kar pričakujete od prve
delovne postaje Ultrabook™ na
svetu. HP-jeva najlažja mobilna
delovna postaja – novi HP ZBook
14™ uporablja osupljivo
profesionalno 3D-grafiko. Izjemno
tanka in prilagodljiva delovna
postaja je dovolj lahka, da jo nosite
s seboj – ter dovolj zmogljiva in
zanesljiva, da vas spremlja skozi
delovni dan.
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HP priporoča Windows.
Izjemna inovacija.
Imejte možnost zmogljivega dela v računalniku, kjer koli ste. Inovativna tanka zasnova daje dober vtis na poti, v
prostorih strank in v oddaljenih pisarnah. Prva delovna postaja Ultrabook™1 na svetu na novo opredeljuje mobilno
računalništvo.
Združite vire delovne postaje in se povežite prek katerega koli računalnika na kateri koli lokaciji. S programsko
opremo HP Remote Graphics (RGS)2 lahko sodelujete s sodelavci ali uporabljajte moč strežnikov in delovnih postaj v
pisarni.
Premikajte se po zasnovah, pomikajte se po fotografijah in jih približajte ali pa se dotaknite tehničnih aplikacij s
potegom prsta. Z izbirnim intuitivnim zaslonom z 10 točkami dotika je vse pri roki.3,4
Izdelano za vrhunsko delovanje.
HP-jeva mobilna delovna postaja z najnovejšo četrto generacijo procesorjev Intel® Core™ i5 ali i75 je optimizirana za
odlično ravnovesje med energetsko učinkovitostjo in zanesljivim delovanjem. Je popolna za profesionalne
uporabnike, ki pri delovni postaji potrebujejo ravnovesje trajanja akumulatorja.
Pri delu imejte možnost videti majhne podrobnosti. Najnovejša grafična kartica AMD FirePro™ vključuje certifikat ISV
in tehnologijo Eyefinity, ki omogoča izvajanje več konfiguracij zaslona z eno grafično kartico.
Optimizirajte HP ZBook za kar najboljše delovanje. HP Performance Advisor6 konfigurira vaš sistem s
posodobljenimi nastavitvami in gonilniki, ki izboljšajo delovanje.
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.
Resnična zanesljivost mobilne 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 14 zanesljiv in pripravljen na delo.
Inteligentna zasnova.
Orodja niso potrebna. Za hitro servisiranje strojne opreme in nadgradnjo delov morate le odpreti zapah na vratcih
HP Easy Access.
Hitro in preprosto prenesite podatke ter se povežite z napravami. Ta mobilna delovna postaja ima več vrat, vključno
z vrati USB 3.0, vrati DisplayPort 1.2, režo za pomnilniško kartico in še več.
Izbirna elegantna osvetljena tipkovnica omogoča, da bo vaš pogled jasen ne glede na svetlobo v prostoru.4
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Operacijski sistem

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

Družina procesorjev

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

Procesor

Intel® Core™ i7-4600U z grafično kartico Intel HD 4400 (2,1 GHz, 4 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Core™ i5-4300U z grafično kartico Intel HD 4400
(1,9 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Core™ i5-4200U z grafično kartico Intel HD 4400 (1,6 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri)

Nabor vezij

Vezje je vgrajeno v procesor

Pomnilnik

Največ 16 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Pomnilniške reže: 2 SODIMM

Notranji pomnilnik

500 GB največ 750 GB SATA (7200 obr/min)
največ 1 TB SATA (5400 obr/min)
največ 500 GB SATA SED (7200 obr/min)
180 GB največ 512 GB SATA SSD
največ 256 GB SATA SE SSD
največ 120 GB Pogon SSD M.2

Prikaz

35,56-cm (14-palčni) zaslon z osvetlitvijo LED HD+ SVA eDP z zaščito proti bleščanju (1600 x 900); 35,56-cm (14-palčni) zaslon z osvetlitvijo LED HD+
SVA eDP z zaščito proti bleščanju + dotik (1600 x 900); 35,56-cm (14-palčni) zaslon z osvetlitvijo LED FHD UWVA eDP z zaščito proti bleščanju + PSR
(1920 x 1080)

Grafika

Vgrajeno: Grafična kartica Intel® HD 4400; Ločena: AMD FirePro M4100 (1 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 hs3110 HSPA+; Mobilni širokopasovni modul HP lt4112 LTE/HSPA+ Gobi 4G; Intel 802.11b/g/n; kombinirani priključek
Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11ac (2 x 2) WiFi in Bluetooth 4.0; kombinirani priključek Intel Dual Band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n (2 x 2)
WiFi in Bluetooth 4.0; priključek Intel Dual Band Wireless-N 7260NB 802.11a/b/g/n (2 x 2) WiFi
Komunikacije

Vgrajena omrežna povezava Intel I218-LM Gigabit Network Connection (10/100/1000)

Razširitvene reže

1 reža Secure Digital; 1 bralnik pametnih kartic

Vrata in priključki

3 vrat USB 3.0; 1 priključek za napajanje USB 3.0; 1 vrata 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 VGA; 1 priključek za dodatni akumulator

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; sledilna ploščica s slikovnim senzorjem
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 Power2Go;
PDF Complete Corporate Edition; Skype

Varnost

Standardno: HP Client Security (samo Windows 7 in 8); HP-jevo tipalo prstnih odtisov (izbirno); HP Sure Start; 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
(naprodaj posebej; potrebna je naročnina)

Mere

23,7 x 2,1 x 33,9 cm

Teža

1,59 kg

Ustreznost za električno
učinkovitost

Na voljo je konfiguracija v skladu s standardom ENERGY STAR®

Tehnični podatki o okolju

Nizka količina halogenih snovi

Napajanje

Pametni zunanji 65 W napajalnik

Vrsta baterije

3-celični polimerni akumulator HP Long Life (24 Wh); 3-celični polimerni/prizmatični akumulator HP Long Life (50 Wh)

Garancija

3-letna omejena garancija za popravilo na servisu (v nekaterih državah tudi za prevzem in vračilo izdelka) (nadgradnje so na voljo, naprodaj posebej);
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)
Pametni potovalni
napajalnik HP AC 65 W

HP-jevi 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. Potovalni napajalnik HP 65 W Slim je popolna izbira
za mednarodne potnike ali »cestne bojevnike«, ki so vedno na poti. Napajalnik je 40 % tanjši kot standardni napajalnik 65
W, poleg tega pa vsebuje priročna vrata USB za polnjenje drugih pripomočkov med delom. Štiri mednarodne vtičnice za
napajalnik poskrbijo za to, da potovalni napajalnik Slim deluje, kamor koli greste, vse pa lahko hranite v modni zaščitni
torbi.

Številka izdelka: AU155AA

Združitvena postaja HP
2013 UltraSlim

Hitro in preprosto razširite možnosti povezovanja zaslona, omrežja in naprav z združitveno postajo HP 2013 UltraSlim ter
tako po meri prilagodite delovno okolje, ki je vedno pripravljeno na uporabo. Postajo za izbrane ultratanke prenosne
računalnike HP EliteBook preprosto vstavite v stransko režo in nastavite z enim klikom.

Številka izdelka: D9Y32AA

Ključavnica HP Ultraslim
Keyed Cable

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

Torba HP Business Slim Top
Load

Torba HP Business Slim Top Load je kompaktna, modna in vzdržljiva torba, oblikovana za gladke in lahke poslovne
prenosnike tankega profila HP (z zasloni velikosti do 14,1 palca).

HP Touch to Pair Mouse

3-leta naslednji delovni dan
na domu

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: H4D73AA

Številka izdelka: H5M91AA

Številka izdelka: H6E52AA

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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Opombe
Vse konfiguracije niso opredeljene kot Ultrabook™.; 2 Programska oprema HP Remote Graphics zahteva operacijski sistem Windows in internetno povezavo.; 3 V nekaterih izdajah operacijskega sistema Windows 8 niso
na voljo vse funkcije. Če boste želeli uporabljati vse funkcije operacijskega sistema Windows 8, boste morda morali posodobiti svoj sistem in/ali posebej kupiti dodatno strojno opremo, gonilnike in/ali programsko opremo.
Glejte spletno mesto http://www.microsoft.com.; 4 Naprodaj kot izbirna ali dodatna funkcija.; 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 HP Performance Advisor zahteva operacijski sistem Windows in internetno povezavo.
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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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