Záznamový list

Notebook HP EliteBook 745 G2
Pracujte pri svojom maxime
Tenký a ľahký dizajn s voliteľným
dotykovým FHD displejom vytvára z
notebooku HP EliteBook radu 700
ideálny nástroj pre profesionálov v
kancelárii aj mimo nej. Pracujte
šikovne a bez starostí vďaka
technológii HP a APU procesorom AMD
PRO radu A.
3

2

● Windows 8.11
● Veľkosť obrazovky: Uhlopriečka 35,56
cm (14")

Na dosah ruky.

● Notebook HP EliteBook 745 G2 poskytuje výkon pripravený na budúcnosť za mimoriadnu cenu. Teraz disponuje APU procesormi
AMD PRO radu A2 s revolučnou technológiou HSA, ľahkým dizajnom a voliteľným dotykovým displejom FHD3, s jednoduchou
navigáciou pre zrýchlenie práce.

Pripravený do terénu.

● Nebojte sa nárazov ani rozliatych pohárov. Tenký a ľahký notebook HP EliteBook 745 G2 zdoláva proces celkového testovania
spoločnosti HP a je navrhnutý na testovanie MIL-SPEC 810G.4

Ochrana samoliečením.

● HP Sure Start je spôsob, ktorý pomáha zabezpečiť správne spustenie systému vďaka detekcii poškodenia, samoliečiteľnému
systému BIOS a obnove, ktorá sa znova spustí v bode zastavenia v prípade, že aktualizácia sa zastavila, zlyhala, alebo bola
prerušená.

Obsahuje

● Najnovšie APU procesory AMD Pro radu A2 s technológiou HSA pomáhajú uvoľniť skutočné podnikové výpočtové operácie a
poskytujú vynikajúce celkové náklady na vlastníctvo, optimálnu spravovateľnosť a funkcie zabezpečenia. Jednoducho povedané,
APU procesory AMD PRO radu A2 sú výkonné a majú jednoduchú podporu.
● Vychutnajte si úžasnú grafiku vďaka cenovo dostupnej grafickej karte AMD Radeon™.5
● Každý notebook HP EliteBook 745 G2 funguje s riešeniami správy klientskych zariadení HP6 a podporou DASH.7
● Pracujte dlhšie s vaším notebookom HP EliteBook 745 G2 vďaka voliteľnej segmentovej batérii s dlhou životnosťou3, pri budovaní
ktorej sa myslelo na profesionálov.
● HP BIOSphere udržiava kritické údaje a systémy chránené vďaka prispôsobiteľnému zabezpečeniu.8
● Vizuálna kvalita voliteľnej dotykovej obrazovky FHD3 obohatí podnikovú súčinnosť so systémom Windows 8.1.1
● Buďte produktívni počas celého dňa vďaka voliteľnej dokovacej stanici HP UltraSlim.3
● Optimalizujte svoj úložný priestor prostredníctvom najnovších možností vysokovýkonných úložných priestorov od spoločnosti
HP.
● Zostaňte pripojení a dokončite svoju prácu v teréne vďaka aplikáciám HP Connection Manager9, HP Wireless Hotspot10 a HP
Mobile Connect11 (iba EMEA) a voliteľnému pripojeniu 4G LTE12.
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Notebook HP EliteBook 745 G2
Tabuľka s technickými údajmi

Dostupný operačný systém

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (k dispozícii prostredníctvom práv na prechod na staršiu verziu z Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 32 (k dispozícii prostredníctvom práv na prechod na staršiu verziu z Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 64 (k dispozícii prostredníctvom práv na prechod na staršiu verziu z Windows 8.1 Pro)15
Windows 7 Professional 32 (k dispozícii prostredníctvom práv na prechod na staršiu verziu z Windows 8.1 Pro)15
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 321
FreeDOS 2.0
Ubuntu Linux

Skupina procesora3

AMD Quad-Core APU; AMD Dual-Core APU

Dostupné procesory3

Štvorjadrový procesor AMD Pro A10-7350B s grafickou kartou Radeon R6 (2,1 GHz, vyrovnávacia pamäť 4 MB); Štvorjadrový procesor AMD Pro A8-7150B s grafickou kartou Radeon
R5 (2,0 GHz, vyrovnávacia pamäť 4 MB); Dvojjadrový procesor AMD Pro A6-7050B s grafickou kartou AMD Radeon R4 (2,2 GHz, vyrovnávacia pamäť 1 MB)

Čipová sada

AMD A76M FCH

Maximálna kapacita pamäte

Maximálne 16 GB 4
Poznámky k štandardnej pamäte: Rýchlosť prenosu údajov až 1 600 MT/s

Pamäťové sloty

2 SODIMM

Vnútorná pamäť

320 GB Maximálne 1 TB SATA (7 200 ot./min.)5
Maximálne 500 GB SATA SED (7200 ot./min.)5
128 GB Maximálne 240 GB SATA SSD5
180 GB Maximálne 256 GB Jednotka SATA SE SSD5

Obrazovka

Antireflexný displej eDP 35,56 cm (14") a rozlíšením HD SVA (1366 x 768); Antireflexný displej eDP 35,56 cm (14") a rozlíšením HD+ SVA (1600 x 900); Antireflexný tenký eDP 35,56
cm (14") a rozlíšením FHD UWA (1920 x 1080); Tenký dotykový displej eDP 35,56 cm (14") a rozlíšením FHD UWA (1920 x 1080)9

Dostupná grafická karta

Integrovaný: AMD Radeon R6; AMD Radeon R5; AMD Radeon R4

Zvuk

Zvuk HD so systémom DTS Studio Sound; Integrované stereo mikrofóny umiestnené v displeji; 2 integrované stereofónne reproduktory; Linkový výstup pre stereo slúchadlá; Vstup
pre stereo mikrofón

Bezdrôtové technológie

Širokopásmové mobilné pripojenie HP hs3110 HSPA+; Modul HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G; Broadcom 802.11 a/b/g/n/ac (2x2) a Bluetooth® 4.0; Kombinované
pripojenie Broadcom 802.11 a/b/g/n (2x2) a Bluetooth® 4.0; Atheros 802.11b/g/n (1 x 1) Wi-Fi6,7,8

Možnosti komunikácie

Ethernetová karta Realtek RTL8111EP NIC (10/100/1000) s podporou DASH

Rozširujúce sloty

1 čítačka pamäťových kariet

Porty a konektory

3x USB 3.0; 1x USB 3.0 s nabíjaním; 1x DisplayPort; 1xVGA; 1x kombi port pre slúchadlá/mikrofón; 1x konektor napájania; 1x port RJ-45; 1x dokovací konektor; 1x konektor pre
batériu (sekundárny)

Vstupná jednotka

Klávesnica plnej veľkosti, odolná voči poliatu; Podsvietená klávesnica (voliteľná)
touchpad so zónou na posúvanie, vypínačom s LED indikátorom, dvojsmerným posúvaním, dvomi výberovými tlačidlami

Webová kamera

720p HD webkamera (vybrané modely)9

Dostupný softvér

Kúpa balíka Office; HP BIOSphere s technológiou HP Sure Start; HP Client Management; Prístupový bod bezdrôtovej siete HP Wireless Hotspot (iba modely so systémom Windows
8.1); Technológia HP PageLift; Ovládač HP ePrint; Asistent podpory HP; HP SoftPaq Download Manager; HP 3D Driveguard; Správca pripojení HP Connection Manager (iba modely so
systémom Windows 7); HP Mobile Connect (modely so systémom Windows 8.1); Správca obnov HP Recovery Manager (iba modely so systémom Windows 7)10,11,12

Správa zabezpečenia

Zabezpečenie HP Client Security so správcom Credential Manager a správcom hesiel Password Manager (iba modely s Windows); Správca HP Device Access Manager s overovaním
Just in Time Authentication (iba modely s Windows); Šifrovanie diskov HP (iba modely s Windows); HP File Sanitizer (iba modely s Windows); Microsoft Security Essentials (modely so
systémom Windows 7); Absolute Persistence (len modely so systémom Windows); Vstavaný bezpečnostný čip TPM 1.2; Integrovaná čítačka kariet Smart Card; HP Fingerprint reader
(voliteľný)

Napájanie

45 W sieťový adaptér Smart
3-článková batéria HP Li-ion polymér s dlhou výdržou (24 Wh); 3-článková batéria HP Li-ion polymér, prizmatická s dlhou výdržou (50 Wh); 6-článková batéria HP Li-ion Slice (60
Wh) (sekundárna, voliteľná)
Až 9 hodín (3-článková, 50 Wh) (modely s pevným diskom); Až 4 hodiny a 45 minút (3-článková, 24 Wh) (modely s diskom SSD); Až 10 hodín a 15 minút (3-článková, 50 Wh)
(modely s diskom SSD); Až 22 hodín a 30 minút (3-článková, 50 Wh + 6-článková Slice, 60 Wh) (modely s diskom SSD)14

Rozmery

33,9 x 23,7 x 2,1 cm (nedotykový); 33,9 x 23,7 x 2,16 cm (dotykový)

Hmotnosť

od 1,61 kg (nedotykový); od 1,77 kg (dotykový)
(Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie.)

Záruka

3-ročná obmedzená záruka (k dispozícii sú voliteľné balíky Care Pack, predávané samostatne), 3-ročná obmedzená záruka na batérie s dlhou výdržou HP (k dispozícii iba s 3-ročnou
obmedzenou zárukou platformy)

Záznamový list

Notebook HP EliteBook 745 G2
Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Ultratenká dokovacia stanica
HP 2013

Rýchlo a jednoducho rozšírte pripojiteľnosť svojho displeja, siete, a zariadení, aby ste prispôsobili stále pripravenú
pracovnú plochu vďaka ultratenkej dokovacej stanici HP 2013, jednoduchej na jedno zaklapnutie a zasunutie bočného
doku pre vybrané ultratenké počítače HP notebook EliteBook.

Číslo produktu: D9Y32AA

Profesionálny tenký obal HP
Slim Ultrabook Professional

Tenký obal pre Ultrabook HP—štýlové, trvanlivé a kompaktné prenosné puzdro, vyrobené pre váš Ultrabook™.1 Čierna
keperová tkanina, podčiarknutá sivým plédom spája vzhľad a funkčnosť a pomáha chrániť váš hardvér, pričom má
elegantný zovňajšok.

Číslo produktu: F3W15AA

Puzdro pre HP UltraBook 14"

Zbaľte si svoj počítač Ultrabook ™ na cesty do puzdra HP Ultrabook Sleeve, ktoré je štýlové, odolné, kompaktné a
navrhnuté tak, aby pomáhalo chrániť váš notebook a udržať jeho elegantný štýl.

Číslo produktu: F7Z99AA

Bezdrôtová myš HP Comfort
Grip s pohodlným
uchopením

Bezdrôtová myš HP Comfort Grip s 30-mesačnou výdržou batérie a výrazným, moderným vzhľadom, ktorý sa
jednoducho začleňuje k notebookom rady HP Business.

Ultratenký lankový zámok
HP

Zabezpečte svoj laptop HP Ultrabook™ alebo iný prenosný počítač rýchlo a jednoducho pomocou ultratenkého lankového
zámku HP.

Adaptér pre HP Slim 90 W

Buďte produktívny s kombinovaným adaptérom HP Slim 90 W, ktorý je schopný napájať notebook alebo Ultrabook™ HP
Business.

Číslo produktu: H2L63AA

Číslo produktu: H4D73AA

Číslo produktu: H6Y83AA

3-ročná záruka, nasledujúci
pracovný deň

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Ak sa vyskytne problém s počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný deň u
zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov
Číslo produktu: U4414E
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Poznámky v krátkych správach
1 Nie všetky funkcionality sú k dispozícii vo všetkých edíciách alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný a/alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače a/alebo softvér. Navštívte

lokalitu http://www.microsoft.com.
2 Na využitie možností 64-bitového spracúvania technológie AMD tento systém vyžaduje samostatne zakúpený 64-bitový operačný systém a 64-bitové softvérové produkty. Viacjadrové spracovanie dostupné s technológiou AMD je navrhnuté na zvýšenie výkonu
tohto systému. Vzhľadom na široký rozsah dostupných softvérových aplikácií sa výkon systému zahŕňajúceho 64-bitový operačný systém a dvojjadrový procesor bude líšiť. Číselné označenie modelov spoločnosti AMD neoznačuje taktovaciu frekvenciu.
3 Predávané samostatne alebo ako voliteľná funkcia.
4 Prebieha testovanie MIL-STD a účelom nie je preukázať vhodnosť pre zmluvy s Ministerstvom obrany Spojených štátov alebo na vojenské použitie. Výsledky testovania nie sú zárukou budúceho výkonu za týchto testovacích podmienok.
5 Duálna grafická karta AMD Radeon™ vyžaduje APU procesor AMD radu „A“ plus voliteľnú konfiguráciu s diskrétnou grafickou kartou AMD Radeon™ a je k dispozícii v systémoch Windows 7 a Windows 8. Operačný systém Linux podporuje manuálne prepínanie,
ktoré si na osadenie a/alebo odpojenie procesora diskrétnej grafiky pre možnosti duálnej grafiky vyžaduje reštart servera X-server. Ďalší hardvér (napr. mechanika Blu-ray, HD alebo 10-bitový monitor, TV tuner, bezdrôtové HDTV) a/alebo softvér (napr.
multimediálne aplikácie) sa vyžadujú pre úplnú aktiváciu niektorých funkcií. Zobrazovanie videa v rozlíšení HD si vyžaduje zdrojové video v rozlíšení HD.
6 Vyžaduje operačný systém Windows.
7 Softvér správy od tretích strán sa predáva samostatne.
8 Funkcie HP BIOSphere sa môžu v závislosti od platformy a konfigurácie PC líšiť.
9 Softvér HP Connection Manager je dostupný len pre Windows 7.
10 Použitie prístupového bodu bezdrôtovej siete vyžaduje aktívne internetové pripojenie a samostatne zakúpený dátový paušál. Kým je prístupový bod bezdrôtovej siete HP aktívny, aplikácie v zariadení pokračujú v činnosti a používajú rovnaký dátový paušál ako
prístupový bod bezdrôtovej siete. Používanie dát prenášaných cez prístupový bod môže znamenať dodatočné poplatky. Podrobnejšie informácie ohľadom dátového paušálu vám poskytne operátor. Vyžaduje Windows 8.1 alebo manažér pripojenia HP Connection
Manager pre Windows 7.
11 Služba HP Mobile Connect vyžaduje kompatibilný modul pre mobilný prenos CDMA alebo HSPA a zakúpenie predplatenej služby. Informácie o pokrytí a dostupnosti pre vašu servisnú oblasť nájdete na adrese hp.com/go/mobileconnect.
12 Sieť 4G LTE WWAN nie je k dispozícii na všetkých produktoch, vo všetkých regiónoch a vyžaduje samostatne zakúpenú servisnú zmluvu. Informácie o dostupnosti a pokrytí získate od poskytovateľa služieb. Rýchlosti pripojenia sa budú líšiť v závislosti od polohy,
prostredia, stavu siete a ďalších faktorov.

Technické špecifikácie zrieknutie
1 Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu

systému BIOS. Operačný systém Windows 10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si za to môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Navštívte stránku
http://www.microsoft.com.
2 Tento systém má predinštalovaný softvér Windows 7 Professional a dodáva sa tiež s licenciou a médiami na softvér Windows 10 Pro. Nie je možné používať viac verzií systému Windows súčasne. Prechod medzi verziami si vyžiada odinštalovanie jednej verzie a
nainštalovanie druhej. Pred odinštalovaním a nainštalovaním operačných systémov je potrebné vytvoriť zálohu všetkých údajov (súborov, fotografií atď.), aby ste predišli ich strate.
3 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov alebo pre všetky softvérové aplikácie. Vyžaduje sa 64-bitový počítačový systém. Výkon sa líši v
závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel nesúvisí s mierou výkonnosti.
4 Maximálne kapacity pamäte predpokladajú 64-bitový operačné systémy. V 32-bitových operačných systémoch Windows môže byť dostupná pamäť obmedzená na 3 GB z dôvodu požiadaviek systémových prostriedkov.
5 Na dvojvrstvové disky sa uloží viac údajov ako na jednovrstvové disky. Je však možné, že dvojvrstvové disky napálené v tejto mechanike nebudú kompatibilné s mnohými existujúcimi jednovrstvovými jednotkami ani prehrávačmi diskov DVD. Táto jednotka
nedokáže čítať ani zapisovať na jednostranné médiá s kapacitou 2,6 GB/obojstranné médiá s kapacitou 5,2 GB verzie 1.0. Nekopírujte materiály chránené autorskými právami.
6 Všetky možnosti bezdrôtového pripojenia sa predávajú samostatne alebo ako voliteľné funkcie.
7 Pre všetky bezdrôtové pripojenia 802.11 sa vyžaduje bezdrôtový prístupový bod a internetové služby, ktoré nie sú súčasťou dodávky. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
8 Služba WWAN si vyžaduje samostatnú zmluvu o poskytovaní služieb. Informácie o dostupnosti a pokrytí vo vašej oblasti získate od poskytovateľa služieb. Rýchlosti pripojenia sa budú líšiť v závislosti od polohy, prostredia, stavu siete a ďalších faktorov. Pripojenie
4G LTE nie je k dispozícii vo všetkých produktoch a ani vo všetkých oblastiach.
9 Na zobrazenie obrázkov HD je potrebný obsah HD.
10 Použitie prístupového bodu bezdrôtovej siete HP vyžaduje aktívne internetové pripojenie a samostatne zakúpený dátový paušál. Kým je prístupový bod bezdrôtovej siete HP aktívny, aplikácie v zariadení pokračujú v činnosti a používajú rovnaký dátový paušál
ako prístupový bod bezdrôtovej siete. Používanie dát prenášaných cez prístupový bod môže znamenať dodatočné poplatky. Podrobnejšie informácie ohľadom dátového paušálu vám poskytne operátor. Vyžaduje Windows 8.1 alebo manažér pripojenia HP
Connection Manager pre Windows 7.
11 ePrint vyžaduje internetové pripojenie k tlačiarni HP s webovým rozhraním. Vyžaduje sa registrácia konta HP ePrint. Zoznam vhodných tlačiarní, podporované dokumenty a typy obrázkov a úplné podrobnosti nájdete na webovej lokalite www.hp.com/eprint
12 Pripojenie HP Mobile Connect je k dispozícii iba vo zvolených krajinách oblasti EMEA a vyžaduje sa kompatibilný modul pre mobilný prenos CDMA alebo HSPA a predplatená služba nákupu. Informácie o pokrytí a dostupnosti pre vašu servisnú oblasť nájdete na
adrese www.hp.com/ go/mobileconnect.
14 Výdrž batérie pre systém Windows 7 sa líši v závislosti od rôznych faktorov, napr. modelu produktu, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, používania, bezdrôtových funkcií a nastavení správy napájania. Maximálna kapacita batérie sa časom a používaním
prirodzene znižuje. Podrobné informácie nájdete na stránke www.bapco.com.
15 Tento systém má predinštalovaný softvér Windows 7 Professional a dodáva sa tiež s licenciou a médiami na softvér Windows 8.1 Pro. Nie je možné používať viac verzií systému Windows súčasne. Prechod medzi verziami si vyžiada odinštalovanie jednej verzie a
nainštalovanie druhej. Pred odinštalovaním a nainštalovaním operačných systémov je potrebné vytvoriť zálohu všetkých údajov (súborov, fotografií atď.), aby ste predišli ich strate.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/notebooks
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
Produkt sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú
uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za
dodatočnú záruku. Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 8.1. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 8.1 môžu
systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače a/alebo softvér. Pozrite http://windows.microsoft.com/sk-SK/.
Microsoft, Windows a logo Windows sú v Spojených štátoch registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation. Bluetooth je ochranná známka svojho
vlastníka a spoločnosť Hewlett-Packard ju používa na základe licencie. ENERGY STAR je registrovaná známka, ktorá patrí vláde Spojených štátov. AMD a Radeon sú
ochranné známky spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.
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