Podatkovni list

Prenosni računalnik G2 HP EliteBook 755
Delajte najboljše
Po zaslugi tanke in lahke zasnove z
izbirnim zaslonom na dotik FHD je
prenosni računalnik HP EliteBook 700
serije popoln za strokovnjake tako v
pisarni kot na poti. Delajte učinkovito
in samozavestno s tehnologijo HP in
APU-ji AMD PRO serije A.
3
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● Windows 8.11
● Velikost zaslona: Diagonala 39,6 cm
(15,6 palca)

Na dosegu prstov.

● Prenosni računalnik HP EliteBook 755 G2 nudi zmogljivost prihodnosti po neverjetni ceni. Vsebuje procesorje AMD PRO serije A2 z
revolucionarno tehnologijo HSA, lahko zasnovo in izbirnim zaslonom na dotik FHD3, ki vam omogoča preprosto upravljanje za
boljšo učinkovitost.

Pripravljen za na pot.

● Ne bojte se naključnih udarcev in manjših količin razlite tekočine. Tanek in lahek HP EliteBook 755 G2 opravi preskusni postopek
HP Total Test Process in je oblikovan za testiranja pod oznako MIL-SPEC 810G.4

Samoobnovljiva zaščita.

● Tehnologija HP Sure Start je prava rešitev za pravilen zagon sistema po zaslugi funkcije zaznavanja okvar, samodejne obnovitve
BIOS-a in obnovitve sistema, ki po ponovnem zagonu nadaljuje z operacijami, ki so bile prekinjene zaradi zaustavitve, prekinitve
ali okvare posodobitve.

Nudi

● Najnovejši procesorji AMD PRO serije A2 s tehnologijo HSA vam omogočajo dostop do pravega poslovnega računalništva ter nudijo
optimalno upravljanje in varnostne funkcije po neverjetno ugodnih skupnih stroških lastništva. Preprosto povedano, procesorji
AMD PRO serije A2 potrebujejo malo podpore za zmogljivost, ki jo nudijo.
● Uživajte v osupljivi grafiki, ki jo omogočajo cenovno ugodne grafične kartice AMD Radeon™.5
● Vsi prenosni računalniki HP EliteBook 755 G2 podpirajo HP Client Management Solutions6 in podporo DASH.7
● Zanesite se na stabilne in skladne slike, upravljane prehode življenjskih ciklov in podporo Elite support.8
● Tehnologija HP BIOSphere s prilagodljivimi varnostnimi funkcijami zaščiti bistvene podatke in sisteme.9
● Uživajte v intuitivnem nadzoru in neverjetni jasnosti izbirnega zaslona na dotik FHD3 s trpežnim steklom Corning® Gorilla® Glass
3, ki vam omogoča, da sistem Windows 8.1 kar najbolje izkoristite.1
● Bodite učinkoviti od jutra do večera z izbirno združitveno postajo HP UltraSlim.3
● Najnovejše možnosti shranjevanja zagotavljajo optimalno zmogljivost vašega prenosnega računalnika HP EliteBook. Izbirajte
med številnimi pogoni HDD in SSD.
● Ostanite povezani in opravljajte delo tudi, ko ste na poti s programsko opremo HP Connection Manager,10 brezžično vročo točko
HP Wireless Hotspot11 in storitvijo HP Mobile Connect12 (samo v območju EMEA) ter izbirno povezavo 4G LTE.13
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Prenosni računalnik G2 HP EliteBook 755
Tabela specifikacij

Razpoložljiv operacijski sistem

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico iz operacijskega sistema Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 32 (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico iz operacijskega sistema Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 64 (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico iz operacijskega sistema Windows 8.1 Pro)15
Windows 7 Professional 32 (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico iz operacijskega sistema Windows 8.1 Pro)15
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 321
FreeDOS 2.0
Ubuntu Linux

Družina procesorjev3

AMD Quad-Core APU; AMD Dual-Core APU

Razpoložljivi procesorji3

AMD Quad-Core Pro A10-7350B z grafično kartico Radeon R6 (2,1 GHz, 4 MB predpomnilnika); AMD Quad-Core Pro A8-7150B z grafično kartico Radeon R5 (2,0 GHz, 4 MB
predpomnilnika); AMD Dual-Core Pro A6-7050B z grafično kartico Radeon R4 (2,2 GHz, 1 MB predpomnilnika)

Nabor vezij

AMD A76M FCH

Največja velikost pomnilnika

Največ 16 GB 4
Opomba o standardnem pomnilniku: Hitrosti prenosa podatkov do 1600 MT/s

Pomnilniške reže

2 SODIMM

Notranji pomnilnik

320 GB Največ 1 TB SATA (7200 obr/min)5
Največ 500 GB SATA SED (7200 obr/min)5
128 GB Največ 240 GB SATA SSD5
180 GB Največ 256 GB SATA SE SSD5

Prikaz

Ravni zaslon HD SVA z diagonalo 39,6 cm (15,6"), zaščito proti bleščanju in vhodom eDP (1366 x 768); Tanki zaslon FHD SVA z diagonalo 39,6 cm (15.6"), zaščito proti bleščanju in
vhodom eDP (1920 x 1080); Tanki zaslon na dotik FHD SVA z diagonalo 39,6 cm (15.6") in vhodom eDP (1920 × 1080)9

Razpoložljiva grafika

Vgrajen: AMD Radeon R6; AMD Radeon R5; AMD Radeon R4

Zvočna kartica

Zvok HD s tehnologijo DTS Studio Sound; Vgrajeni dvojni mikrofon v zaslonu; 2 vgrajena stereo zvočnika; Stereo izhod za slušalke; Stereo vhod za mikrofon

Brezžične tehnologije

Modul za mobilno širokopasovno povezavo HP hs3110 HSPA+; Modul HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G; Kombinirani priključek Broadcom 802.11 a/b/g/n/ac (2 x 2) in
Bluetooth® 4.0; Broadcom 802.11a/b/g/n (2 x 2) in Bluetooth® 4.0 Atheros 802.11b/g/n (1 x 1) WiFi6,7,8

Komunikacije

Realtek RTL8111EP Ethernet NIC (10/100/1000) s podporo DASH

Razširitvene reže

1 bralnik medijskih kartic

Vrata in priključki

3 x USB 3.0; 1 priključek za napajanje USB 3.0; 1 vrata DisplayPort; 1 vrata VGA; 1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon; 1 napajalnik za izmenični tok; 1 priključek RJ-45; 1
priključek za združitev

Vhodna naprava

Vodoodporna tipkovnica v polni velikosti; Osvetljena tipkovnica (dodatno)
Sledilna ploščica z območjem za pomikanje, gumb za vklop/izklop z indikatorjem LED, dvosmerno pomikanje, dva izbirna gumba

Spletna kamera

Spletna kamera 720p HD (izbrani modeli)9

Razpoložljiva programska oprema

Buy Office; HP BIOSphere s tehnologijo HP Sure Start; HP Client Management; HP Wireless Hotspot (samo za modele z operacijskim sistemom Windows 8.1); HP PageLift; gonilnik
HP ePrint; HP Support Assistant; HP SoftPaq Download Manager; HP 3D DriveGuard; HP Connection Manager (samo za modele z operacijskim sistemom Windows 7); HP Mobile
Connect (za modele z operacijskim sistemom Windows 8.1); HP Recovery Manager (samo za modele z operacijskim sistemom Windows 7)10,11,12

Upravljanje varnosti

HP Client Security s Credential Manager in Password Manager (samo za modele z operacijskim sistemom Windows); HP Device Access Manager z možnostjo Just in Time
Authentication (samo za modele z operacijskim sistemom Windows); HP Drive Encryption (samo za modele z operacijskim sistemom Windows); HP File Sanitizer (samo za modele z
operacijskim sistemom Windows); Microsoft Security Essentials (samo za modele z operacijskim sistemom Windows 7); Absolute Persistence Module (samo za modele z
operacijskim sistemom Windows); Vdelan varnostni čip TPM 1.2; Vgrajen bralnik pametnih kartic; HP-jev bralnik prstnih odtisov (dodatno)

Napajanje

Pametni napajalnik za izmenični tok 45 W; Dvonožični pametni napajalnik za izmenični tok 45 W (samo na Japonskem) Pametni napajalnik za izmenični tok EM 65 W (samo na
Kitajskem in v Indiji) Tanki pametni napajalnik za izmenični tok EM 65 W (samo v Avstraliji in na Japonskem)
3-celični litij-ionski akumulator HP Long Life (24 Wh); 3-celični litij-ionski akumulator HP Long Life (50 Wh)
Do 8 ur (3-celični, 50 Wh) (modeli s trdim diskom); Do 4 ur in 30 minut (3-celični, 24 Wh) (modeli z diskom SSD); Do 9 ur in 45 minut (3-celični, 50 Wh) (modeli z diskom SSD)14

Mere

37,55 x 25,36 x 2,14 cm (brez zaslona na dotik); 37,55 x 25,36 x 2,58 cm (zaslon na dotik)

Teža

Že od 1,9 kg (brez zaslona na dotik); Že od 2,12 kg (zaslon na dotik)
(Teža je odvisna od konfiguracije.)

Garancija

3-letna omejena garancija (na voljo so dodatne storitve Care Pack, ki se prodajajo posebej), 3-letna garancija za akumulator HP Long Life (na voljo le s 3-letno omejeno garancijo za
platformo)
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Prenosni računalnik G2 HP EliteBook 755
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
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

Torba Professional za
prenosnik HP Slim Ultrabook

Torba za prenosnik HP Slim Ultrabook – elegantna, odporna in kompaktna torba, izdelana za prenosnik Ultrabook™.1 Črna
tkanina v keprovi vezavi s sivim karirastim vzorcem združuje obliko in uporabnost ter vam zagotavlja zaščito vašega
prenosnika in uglajen videz.

Številka izdelka: F3W15AA

Etui HP UltraBook za
15,6-palčne prenosnike

S prenosnikom Ultrabook™ uporabljajte etui HP Ultrabook, eleganten, trpežen in kompakten etui, oblikovan, da zaščiti
vaš prenosnik in ohrani njegov vitki profil.

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

Tanki napajalnik HP 90 W

Izboljšajte storilnost z napajalnikom HP Slim 90 W Combo, ki lahko napaja vaš poslovni prenosni računalnik HP ali
računalnik HP Ultrabook™.

Številka izdelka: F8A00AA

Številka izdelka: H2L63AA

Številka izdelka: H4D73AA

Številka izdelka: H6Y83AA

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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Prenosni računalnik G2 HP EliteBook 755
Opombe k sporočilom
1 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Sistemi bodo morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo, gonilnike in/ali programsko opremo, da boste lahko popolnoma izkoristili funkcionalnost

sistemov Windows. Podrobnosti poiščite na spletnem mestu http://www.microsoft.com.
2 Ta sistem zahteva 64-bitni operacijski sistem, ki ga kupite posebej, in 64-bitne izdelke programske opreme za izkoriščanje 64-bitnih zmogljivosti procesiranja, ki jih omogoča tehnologija AMD. Večjedrno procesiranje, ki ga omogoča tehnologija AMD, je namenjeno
izboljšanju delovanja tega sistema. Zaradi širokega izbora aplikacij programske opreme, ki so na voljo, se zmogljivost sistema, vključno s 64-bitnim operacijskim sistemom in dvojedrnim procesorjem, razlikuje. Sistem številčenja AMD ni merilo za frekvenco.
3 Za doplačilo ali kot dodatna funkcija.
4 Preizkušanje pod oznako MIL-STD ni v teku in ni namenjeno prikazu ustreznosti glede zahtev pogodb z ameriškim ministrstvom za obrambo ali zahtev vojaške uporabe. Rezultati preizkusa niso zagotovilo za delovanje v takšnih pogojih.
5 Tehnologija AMD Radeon™ Dual Graphics zahteva procesorsko enoto APU AMD serije “A” in izbirno ločeno grafično konfiguracijo AMD Radeon™ ter je na voljo za operacijske sisteme Windows 7 in Windows 8. Operacijski sistem Linux OS podpira ročni preklop med
grafičnimi procesorskimi enotami. Za priklop in/ali odklop ločene grafične procesorske enote, ki omogoča zmogljivost dvojne grafike, je potreben ponovni zagon strežnika X-Server. Dodatna strojna oprema (npr. pogon Blu-ray, 10-bitni zaslon ali zaslon HD, TV
sprejemnik, HDTV, ki omogoča povezavo z brezžičnim omrežjem) in/ali programska oprema (npr. multimedijske aplikacije) je potrebna za omogočanje določenih funkcij. Video zaslon HD zahteva video vir HD.
6 Zahteva operacijski sistem Windows.
7 Programska oprema za upravljanje drugih proizvajalcev je na voljo posebej.
8 Podpora Elite support je na voljo samo v ZDA in Kanadi v angleškem jeziku.
9 Funkcije HP BIOSphere se lahko razlikujejo glede na platformo in konfiguracijo osebnega računalnika.
10 Orodje HP Connection Manager je na voljo le za operacijski sitem Windows 7.
11 Aplikacija brezžične vroče točke zahteva dejavno spletno povezavo in podatkovno naročnino, ki se kupi ločeno. Ko je brezžična vroča točka HP Wireless Hotspot dejavna, aplikacije v napravi delujejo in uporabljajo isto podatkovno naročnino kot brezžična vroča
točka. Uporaba podatkov prek brezžične vroče točke lahko povzroči dodatne stroške. Za podrobnejše informacije se obrnite na ponudnika storitev. Zahteva Windows 8.1 ali HP Connection Manager za Windows 7.
12 Za uporabo storitve HP Mobile Connect potrebujete združljiv mobilni širokopasovni modul CDMA ali HSPA ter predplačani servisni nakup. Podrobnosti o tem, ali je storitev dosegljiva in na voljo na vašem območju, najdete na spletnem mestu
www.hp.com/go/mobileconnect.
13 4G LTE WWAN ni na voljo v vseh izdelkih in v vseh regijah. Za to potrebujete posebej kupljeno servisno pogodbo. Pri ponudniku storitev se pozanimajte, ali je storitev dosegljiva in ali je na voljo. Hitrosti povezave se razlikujejo glede na lokacijo, okolje, stanje
omrežja in druge dejavnike.

Tehnične specifikacije zanikanja
1 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Če želite uporabljati vse funkcije operacijskega sistema Windows, boste morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne opreme, gonilnikov,

programske opreme ali BIOS-a. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne zahteve.
Obiščite spletno mesto http://www.microsoft.com.
2 V tem sistemu je predhodno nameščena programska oprema Windows 7 Professional, priložena pa sta mu tudi licenca in medij za programsko opremo Windows 10 Pro. Naenkrat lahko uporabljate le eno različico programske opreme Windows. Za preklapljanje
med različicama boste morali odstraniti eno različico in namestiti drugo. Pred odstranjevanjem in nameščanjem operacijskih sistemov ustvarite varnostne kopije vseh podatkov (datotek, fotografij itd.), da jih ne izgubite.
3 Tehnologija Multi-Core je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma aplikacijam. Potrebujete 64-bitni sistem. Zmogljivost se lahko razlikuje glede na
konfiguracijo strojne in programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
4 Za največjo zmogljivost pomnilnika je potreben 64-bitni operacijski sistem Windows. Pri 32-bitnih operacijskih sistemih Windows pomnilnik, večji od 3 GB, morda ne bo na voljo v celoti zaradi zahtev sistemskih virov.
5 Na dvoslojne diske lahko shranite več podatkov kot na enoslojne. Vendar pa dvoslojni diski, zapisani s tem pogonom, morda ne bodo združljivi s številnimi obstoječimi enoslojnimi pogoni in predvajalniki DVD. Opomba: ta pogon ne omogoča branja ali zapisovanja
na enostranske medije velikosti 2,6 GB ali na dvostranske medije velikosti 5,2 GB – različica 1.0. Ne kopirajte materiala, zaščitenega z avtorskimi pravicami.
6 Vse brezžične možnosti so naprodaj posebej ali kot izbirne funkcije.
7 Za brezžično podporo tehnologije 802.11 sta potrebni brezžična dostopna točka in internetna storitev, ki nista vključeni. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
8 Za uporabo funkcije WWAN je potrebna ločena storitvena pogodba. Pri ponudniku storitev se pozanimajte, ali je funkcija razpoložljiva in dosegljiva v vašem območju. Hitrosti povezave se razlikujejo glede na lokacijo, okolje, stanje omrežja in druge dejavnike. 4G
LTE ni na voljo v vseh izdelkih in regijah.
9 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.
10 Aplikacija HP Wireless Hotspot zahteva dejavno spletno povezavo in podatkovno naročnino, ki se kupi ločeno. Ko je brezžična vroča točka HP Wireless Hotspot dejavna, aplikacije v napravi delujejo in uporabljajo isto podatkovno naročnino kot brezžična vroča
točka. Uporaba podatkov prek brezžične vroče točke lahko povzroči dodatne stroške. Za podrobnejše informacije se obrnite na ponudnika storitev. Zahteva Windows 8.1 ali HP Connection Manager za Windows 7.
11 ePrint zahteva internetno povezavo s HP-jevim spletnim tiskalnikom. Zahtevana je registracija računa HP ePrint. Za seznam upravičenih tiskalnikov, podprtih dokumentov in vrst slik ter za druge podrobnosti obiščite www.hp.com/eprint
12 Programska oprema HP Mobile Connect je na voljo le v izbranih državah Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike in za njo potrebujete združljiv mobilni širokopasovni modul CDMA ali HSPA ter predplačani servisni nakup. Podrobnosti o tem, ali je storitev dosegljiva in na
voljo na vašem območju, najdete na spletnem mestu www.hp.com/go/mobileconnect.
14 Življenjska doba akumulatorja v operacijskem sistemu Windows 7 je odvisna od različnih dejavnikov, na primer od modela izdelka, konfiguracije, nameščenih aplikacij, funkcij, uporabe, brezžičnih funkcij in nastavitev upravljanja porabe energije. Največja
zmogljivost akumulatorja se s časom in z uporabo zmanjša. Za več podrobnosti obiščite spletno mesto www.bapco.com.
15 V tem sistemu je predhodno nameščena programska oprema Windows 7 Professional, priložena pa sta mu tudi licenca in predstavnost za programsko opremo Windows 8,1 Pro. Naenkrat lahko uporabljate le eno različico programske opreme Windows. Za
preklapljanje med različicama boste morali odstraniti eno in namestiti drugo različico. Pred odstranjevanjem in nameščanjem operacijskih sistemov morate narediti varnostne kopije vseh podatkov (datoteke, fotografije itd.), da jih ne bi izgubili.

Več informacij na
www.hp.eu/notebooks
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila. Posebne funkcije se lahko razlikujejo glede na model. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah,
priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma
pomanjkljivosti v tem dokumentu. V vseh izdajah operacijskega sistema Windows 8.1 niso na voljo vse funkcije. Za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega
sistema Windows 8.1 sistemi morda potrebujejo posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo, gonilniki in/ali programska oprema. Oglejte si
http://windows.microsoft.com/sl-SI/.
Microsoft, Windows in logotip Windows so zaščitene blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo
podjetje Hewlett-Packard uporablja na podlagi licence. ENERGY STAR je registrirana blagovna znamka vlade ZDA. AMD in Radeon sta blagovni znamki podjetja
Advanced Micro Devices, Inc. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.
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