Specifikace

Notebook HP EliteBook 725 G2
Dosahujte maximálního výkonu
Tenký a lehký design s volitelným
dotykovým displejem FHD činí z
počítače HP EliteBook 700 ideální
nástroj pro profesionály, v kanceláři i
na cestách. S technologií HP a
procesory AMD APU PRO řady A
budete bez obav odvádět výbornou
práci.
3
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● Windows 8.11
● Velikost obrazovky: 31,75 cm (12,5")

Na dosah ruky.

● HP EliteBook 725 G2 poskytuje nadčasový výkon za výjimečnou cenu. Ve výbavě najdete procesory AMD APU PRO řady A2 s
revoluční technologií HSA, lehkou konstrukci a volitelný dotykový displej s rozlišením FHD3, abyste mohli snadno procházet a
dokončovat pracovní úkoly.

Připraven k nasazení.

● Již nikdy se nemusíte bát náhodných nárazů a lehkých polití. Tenký a lehký počítač HP EliteBook 725 G2 prošel procesem
komplexního testování HP a jeho konstrukce vydrží testování podle specifikace MIL-SPEC 810G.4

Ochrana v podobě samozotavení.

● HP Sure Start pomáhá zajistit správné spouštění systému, protože umí detekovat poškození, zotavit systém BIOS a restartovat
aplikace v místě přerušení, ke kterému došlo v důsledku zamrznutí aktualizace, selhání nebo poškození.

Včetně

● Nejnovější procesory AMD APU Pro řady A2 s technologií HSA pomáhají zpřístupnit skutečné firemní výpočetní operace a poskytují
vynikající celkové náklady na vlastnictví, optimální možnosti správy a funkce zabezpečení. Jednoduše řečeno, procesory AMD APU
PRO řady A2 vám zajistí podporu v podobě skvělého pracovního výkonu.
● Každý HP EliteBook 725 G2 spolupracuje s řešeními HP Client Management6 a podporuje DASH.7
● Spolehněte se na stabilní a konzistentní zobrazení, řízení životního cyklu a podporu Elite.8
● HP BIOSphere zajišťuje ochranu důležitých dat a systémů pomocí přizpůsobitelných možností zabezpečení.9
● Užijte si intuitivní ovládání a působivou čistotu volitelné dotykové obrazovky FHD3 s odolným sklem Corning® Gorilla® Glass 3, se
kterou využijete systém Windows 8.1 skutečně naplno.1
● S volitelnou dokovací stanicí HP UltraSlim zůstanete produktivní po celý den.3
● HP EliteBook nabízí nejmodernější úložné možnosti zajišťující optimální pracovní výkon. Vyberte si z řady možností pevných disků
a diskových jednotek SSD.
● Zůstaňte připojeni a dokončete pracovní úkoly i na cestách díky aplikacím HP Connection Manager,10 HP Wireless Hotspot,11 HP
Mobile Connect12 (pouze pro oblast EMEA) a volitelnému připojení 4G LTE.13

Specifikace

Notebook HP EliteBook 725 G2
Tabulka s technickými údaji

Dostupný operační systém

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Systém Windows 7 Professional 64 (dostupný na základě nároku na downgrade ze systému Windows 10 Pro)2
Systém Windows 7 Professional 32 (dostupný na základě nároku na downgrade ze systému Windows 10 Pro)2
Systém Windows 7 Professional 64 (dostupný na základě nároku na downgrade ze systému Windows 8.1 Pro)15
Systém Windows 7 Professional 32 (dostupný na základě nároku na downgrade ze systému Windows 8.1 Pro)15
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 321
FreeDOS 2.0
Ubuntu Linux

Rodina procesorů3

Čtyřjádrový procesor AMD APU; Dvoujádrový procesor AMD APU

Dostupné procesory3

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

Čipová sada

AMD FCH A76M

Maximální paměť

Max. 16 GB 4
Poznámka ke standardní paměti: Rychlost přenosu dat až 1 600 MT/s

Paměťové sloty

2 sloty SODIMM

Interní paměť

320 GB Max. 500 GB SATA (7 200 ot./min)5
Max. 500 GB Disk SATA SED (7200 ot./min)5
128 GB Max. 240 GB Jednotka SSD SATA5
180 GB Max. 256 GB Jednotka SATA SE SSD5

Monitor

31,75cm (12,5") plochý displej SVA s rozlišením HD (1 366 x 768), podsvícením LED a antireflexní úpravou; 31,75cm (12,5") tenký dotykový displej UWVA s rozlišením FHD (1 920 x
1 080); 31,75cm (12,5") tenký displej Premium UWVA s rozlišením FHD (1 920 x 1 080), podsvícením LED a antireflexní úpravou9

Dostupná grafika

Integrováno: Grafická karta AMD Radeon R6; Grafická karta AMD Radeon R5; Grafická karta AMD Radeon R4

Zvuk

Zvuk HD s technologií DTS Studio Sound; Integrovaný mikrofon s duálním polem umístěný v displeji; 2 integrované stereofonní reproduktory; Stereofonní sluchátkový linkový výstup;
Stereofonní mikrofonní vstup

Bezdrátové technologie

Modul mobilního širokopásmového připojení HP hs3110 HSPA+; Modul HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G; Kombinovaná karta Broadcom 802.11 a/b/g/n/ac (2x2) a
Bluetooth® 4.0; kombinovaná karta Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) a Bluetooth® 4.0; Síťová karta Atheros 802.11b/g/n (1x1) WiFi6,7,8

Komunikace

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

Rozšiřující sloty

1 čtečka mediálních karet

Porty a konektory

2 porty USB 3.0; 1 nabíjecí USB 3.0; 1 DisplayPort; 1 port VGA; 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; 1 vstup napájení (AC); 1 port RJ-45; 1 dokovací konektor

Vstupní zařízení

Plnohodnotná klávesnice odolná vůči polití; Podsvícená klávesnice (volitelně)
Touchpad s oblastí vyhrazenou posuvu, vypínačem s indikátorem LED, dvousměrným posunem a dvěma tlačítky pro výběr

Web kamera

720p webová kamera HD (vybrané modely)9

Dostupný software

Zakoupení produktu Office; HP BIOSphere s technologií HP Sure Start; HP Client Management; HP Wireless Hotspot (pouze u modelů se systémem Windows 8.1); HP PageLift;
Ovladač HP ePrint; HP Support Assistant; HP SoftPaq Download Manager; HP 3D Driveguard; HP Connection Manager (pouze u modelů se systémem Windows 7); HP Mobile
Connect (u modelů se systémem Windows 8.1); HP Recovery Manager (pouze u modelů se systémem Windows 7)10,11,12

Správa zabezpečení

HP Client Security s aplikacemi Credential Manager a Password Manager (pouze u modelů se systémem Windows); HP Device Access Manager s včasným ověřováním (pouze u
modelů se systémem Windows); HP Drive Encryption (pouze u modelů se systémem Windows); HP File Sanitizer (pouze u modelů se systémem Windows); Microsoft Security
Essentials (modely se systémem Windows 7); Absolute Persistence Module (pouze u modelů se systémem Windows); Vestavěný bezpečnostní čip TPM 1.2; Integrovaná čtečka
čipových karet; HP čtečka otisků prstů (volitelně)

Napájení

Napájecí adaptér Smart 45 W (AC)
3článková baterie Li-ion HP s dlouhou životností (26 Wh); 3článková baterie Li-ion HP s dlouhou životností (46 Wh)
Až 7 hodin a 45 minut (3článková, 46 Wh) (modely s pevným diskem); Až 9 hodin (3článková, 46 Wh) (modely s diskovou jednotkou SSD); Až 5 hodin (3článková, 26 Wh) (modely s
diskovou jednotkou SSD)14

Rozměry

31,1 x 21,53 x 2,1 cm (bez dotykové obrazovky); 31,1 x 21,53 x 2,48 cm (s dotykovou obrazovkou)

Hmotnost

Základní hmotnost 1,36 kg (bez dotykové obrazovky); Základní hmotnost 1,63 kg (s dotykovou obrazovkou)
(Hmotnost je závislá na konfiguraci.)

Záruka

3letá omezená záruka (k dispozici volitelné služby Care Pack, které lze zakoupit samostatně), 3letá omezená záruka na baterii HP s dlouhou životností (k dispozici pouze s 3letou
omezenou zárukou na platformu)
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Dokovací stanice HP 2013
UltraSlim

Rychle a snadno rozšiřte své možnosti připojení k monitoru, síti a zařízením a optimalizujte svůj pracovní prostor pomocí
dokovací stanice HP 2013 UltraSlim, která nabízí připojení jedním zacvaknutím do bočního doku pro vybrané ultra tenké
notebooky HP EliteBook.

Číslo produktu: D9Y32AA

Pouzdro HP Slim Ultrabook
Professional s horním
otvorem

Pouzdro HP Slim Ultrabook s horním otvorem – stylové, odolné a kompaktní přepravní pouzdro určené pro váš
Ultrabook™.1 Černá keprová tkanina zvýrazněná šedým tartanem představuje spojení praktického tvaru a funkčnosti pro
zajištění ochrany vašich zařízení a vytříbeného vzhledu.

12,5" pouzdro na ultrabook
HP

Zabalte si svůj Ultrabook™ s sebou do pouzdra HP Ultrabook, moderního, odolného a kompaktního pouzdra, které vám
pomůže zajistit ochranu notebooku a které odpovídá jeho tenkému profilu.

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.

Napájecí adaptér HP 90 W
Slim

Buďte produktivní s kombinovaným adaptérem HP Slim 90 W, který zajistí napájení vašeho notebooku řady HP Business
nebo zařízení Ultrabook™.

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.
Číslo produktu: U4414E

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: F3W15AA

Číslo produktu: F7Z98AA

Číslo produktu: H2L63AA

Číslo produktu: H4D73AA

Číslo produktu: H6Y83AA
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Poznámky pod čarou se zprávami
1 Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů nebo softwaru. Viz

http://windows.microsoft.com/cs-CZ.
2 Tento systém vyžaduje samostatné zakoupení 64bitového operačního systému a 64bitových softwarových produktů, chce-li uživatel využít plného 64bitového výkonového potenciálu technologie AMD. Vícejádrový výkon dostupný s technologií AMD byl vyvinut ke
zlepšení práce systému. Na základě široké řady dostupných softwarových aplikací se výkon systému včetně 64bitového systému a dvoujádrového procesoru může lišit. Číselné označení společnosti AMD není indikátorem taktu procesoru.
3 Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství.
4 Testování MIL-STD nebylo dořešeno a není určeno k prokázání vhodnosti pro zakázky Ministerstva obrany USA nebo pro vojenské použití. Výsledky těchto testů nejsou zárukou dosažení stejného výkonu při stejných testovacích podmínkách.
6 Vyžaduje operační systém Windows.
7 Software pro správu od jiných výrobců se prodává samostatně.
8 Podpora Elite je k dispozici pouze v USA a Kanadě, v angličtině.
9 Funkce HP BIOSphere se mohou lišit v závislosti na platformě a konfiguraci počítače.
10 HP Connection Manager pouze pro systém Windows 7.
11 Aplikace bezdrátového přístupového bodu vyžaduje aktivní internetové připojení a tarif, který zakoupíte zvlášť. V době, kdy je bezdrátový přístupový bod HP aktivní, bude aplikace v zařízení pokračovat v práci a bude využívat stejný datový tarif jako bezdrátový
přístupový bod. Využívání dat bezdrátového přístupového bodu může vyžadovat další poplatky. Zjistěte si u svého poskytovatele služeb, jaké jsou podrobnosti vašeho tarifu. Vyžaduje systém Windows 8.1 nebo software HP Connection Manager pro systém
Windows 7.
12 Technologie HP Mobile Connect vyžaduje kompatibilní modul širokopásmového mobilního připojení CDMA nebo HSPA a předplatné služby. Pokrytí a dostupnost služby najdete na stránce hp.com/go/mobileconnect.
13 Funkce 4G LTE WWAN není k dispozici u všech produktů ve všech oblastech a vyžaduje samostatné zakoupení služby. Informujte se u poskytovatele služby o pokrytí a dostupnosti. Rychlost připojení závisí na umístění, prostředí, stavu sítě a dalších faktorech.

Technické specifikace zřeknutí
1 Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů, softwaru nebo

aktualizaci systému BIOS. Systém Windows 10 je automatická aktualizace, která je vždy dostupná. Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou existovat další požadavky pro aktualizace. Viz http://windows.microsoft.com/cs-CZ.
2 Tento systém má předinstalovaný software Windows 7 Professional a dodává se s licencí a médii pro software Windows 10 Pro. V jednu chvíli můžete používat pouze jednu verzi softwaru Windows. Budete-li chtít přejít z jedné verze na druhou, musíte jednu verzi
odinstalovat a druhou nainstalovat. Před odinstalováním a instalací operačního systému musíte zálohovat všechna data (soubory, fotografie apod.), aby nedošlo k jejich ztrátě.
3 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Je vyžadován 64bitový výpočetní systém. Výkon se může lišit v závislosti na
konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusí odpovídat výkonu.
4 Maximální kapacity paměti předpokládají použití 64bitového operačního systému Windows. U 32bitových operačních systémů Windows nemusí být paměť větší než 3 GB plně dostupná, neboť je z části využívána systémovými prostředky.
5 Dvouvrstvé disky mají vyšší kapacitu než disky jednovrstvé. Dvouvrstvé disky vypálené touto jednotkou však nemusí být kompatibilní s mnoha existujícími jednovrstvými mechanikami a přehrávači DVD. Tato jednotka nedokáže číst nebo zapisovat 2,6GB
jednostranná ani 5,2GB oboustranná média verze 1.0. Nekopírujte materiály chráněné autorskými právy.
6 Všechny volitelné bezdrátové komponenty se prodávají samostatně nebo jako volitelné příslušenství.
7 Všechna rozhraní 802.11 vyžadují bezdrátový přístupový bod a připojení k internetu, které nejsou součástí dodávky. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená.
8 WWAN vyžaduje samostatné zakoupení služby. Informujte se u poskytovatele služeb o pokrytí a dostupnosti ve vaší oblasti. Rychlost připojení závisí na umístění, prostředí, stavu sítě a dalších faktorech. 4G LTE není k dispozici u všech produktů ani ve všech
oblastech.
9 Ke sledování obrázků ve vysokém rozlišení je třeba obsah HD.
10 Aplikace HP Wireless Hotspot vyžaduje aktivní internetové připojení a samostatně zakoupený datový tarif. V době, kdy je bezdrátový přístupový bod HP aktivní, budou aplikace v zařízení pokračovat v práci a budou využívat stejný datový tarif jako bezdrátový
přístupový bod. Využívání dat bezdrátového přístupového bodu může vyžadovat další poplatky. Zjistěte si u svého poskytovatele služeb, jaké jsou podrobnosti vašeho tarifu. Vyžaduje systém Windows 8.1 nebo software HP Connection Manager pro systém
Windows 7.
11 Služba ePrint vyžaduje internetové připojení k webové tiskárně HP. Je vyžadována registrace účtu HP ePrint. Seznam oprávněných tiskáren, podporovaných dokumentů a typů obrázků a další podrobnosti najdete na stránce www.hp.com/eprint
12 Technologie HP Mobile Connect je k dispozici ve vybraných zemích oblasti EMEA a vyžaduje kompatibilní modul širokopásmového mobilního připojení CDMA nebo HSPA a předplatné služby. Pokrytí a dostupnost služby najdete na stránce
www.hp.com/go/mobileconnect.
14 Životnost baterie se systémem Windows 7 se liší v závislosti na různých faktorech, včetně konkrétního modelu, konfigurace, spuštěných aplikací, funkcí, míry využití, bezdrátového připojení a nastavení řízení spotřeby. Maximální kapacita baterie vlivem
dlouhodobého používání přirozeně klesá. Podrobnosti naleznete na stránce www.bapco.com.
15 Tento systém má předinstalovaný software Windows 7 Professional a dodává se s licencí a médii pro software Windows 8.1 Pro. V jednu chvíli můžete používat pouze jednu verzi softwaru Windows. Budete-li chtít přejít z jedné verze na druhou, musíte jednu
verzi odinstalovat a druhou nainstalovat. Před odinstalací a instalací operačního systému musíte zálohovat všechna data (soubory, fotografie apod.), aby nedošlo k jejich ztrátě.

Více informací na
www.hp.eu/notebooks
Využijte finanční služby HP

Objevte možnosti měsíčních splátek a plány na obnovu technologií, se kterými budete flexibilnější při plnění vašich IT cílů. 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. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez
předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně
vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. 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 8.1 mohou vyžadovat
speciální hardware, ovladače a/nebo software, a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 8.1. Viz http://windows.microsoft.com/cs-CZ
Microsoft, Windows a logo Windows jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného
vlastníka, kterou společnost Hewlett-Packard Company užívá na základě licence. ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka vlády USA. AMD a Radeon jsou
ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
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