Podatkovni list

Mobilna delovna postaja HP ZBook 15u G2
Poiščite navdih v vsem, kar vas obdaja, kjer koli se nahajate.
Z uporabo mobilne delovne postaje
HP ZBook Ultrabook™ z diagonalo
zaslona 15,6 palca ste lahko uspešni
pri delu, kjer koli se nahajate. HP-jeva
prilagodljiva delovna postaja je
opremljena z izjemno zmogljivo 3D
grafično kartico, zasnovano za delo z
najzahtevnejšimi aplikacijami. Odlikuje
ga izjemno elegantna in modna
podoba.
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HP priporoča Windows.
● Windows 8.11
● Do 1,25 TB prostora za shranjevanje2

Bodite inovativni, kjer koli se nahajate

● Imejte možnost zmogljivega dela v računalniku, kjer koli se nahajate. Inovativna tanka zasnova mobilne delovne postaje ZBook
15u daje dober vtis na poti, v prostorih vaših strank in v oddaljenih pisarnah. HP-jeva delovna postaja Ultrabook™ na novo
opredeljuje mobilno računalništvo.

Zagotovite si največjo učinkovitost delovanja

● Izkoristite zmogljivost HP-jevih najtanjših in najlažjih mobilnih delovnih postaj, opremljenih z operacijskim sistemom Windows
8.1,1 najnovejšimi procesorji Intel® Core™ i5/i7 5. generacije,4 grafično kartico AMD FirePro™ 3D,5 dodatno funkcijo zaslona na
dotik5 in pogonom HP Z Turbo Drive za zanesljivo shranjevanje podatkov.

Zagotovo vas ne bo razočaral

● Pri delu ste lahko samozavestni, saj sta mobilni delovni postaji HP ZBook 14 in HP ZBook 15u trpežni in zanesljivi. HP-jeve
mobilne delovne postaje ZBook so zasnovane v skladu z zahtevami preizkusov po standardu MIL-STD 810G6 in so prestale
115.000 ur preizkušanja v procesu HP Total Test. Potrdila ISV omogočajo delovanje aplikacij, ki jih potrebujete pri delu v mobilni
delovni postaji HP ZBook.

Posebnosti

● Prilagodite mobilno delovno postajo HP ZBook G2 glede na svoje potrebe. Ohranite velike datoteke na dosegu roke, ne da bi se
odpovedali zmogljivosti, z dvema vgrajenima pomnilniškima napravama z do 1,25 TB prostora za shranjevanje2 in 16 GB
pomnilnika.
● Urejajte velike datoteke, skrajšajte delovni čas in povečajte zmogljivost s pogonom HP Z Turbo Drive.
● V mobilni delovni postaji HP ZBook G2 lahko izkoristite bogate funkcije grafične kartice AMD FirePro™ s potrdilom ISV, zasnovane
za delo z najzahtevnejšimi aplikacijami.
● Hitro in preprosto prenesite podatke ter se povežite z napravami. Ta mobilna delovna postaja ima več vrat, vključno s štirimi vrati
USB 3.0, vrati DisplayPort 1.2, režo za pomnilniško kartico in še več.
● Dodatna elegantna tipkovnica z osvetlitvijo od zadaj omogoča, da bo vaš pogled jasen ne glede na svetlobo v prostoru.5
● Dostopajte do strežniških aplikacij ali aplikacij delovnih postaj z bogato grafiko in jih uporabljajte v skupni rabi prek katerega koli
računalnika, lahkega odjemalca ali tabličnega računalnika Windows® s programsko opremo HP Remote Graphics.7
● Optimizirajte mobilno delovno postajo HP ZBook G2 za največjo učinkovitost delovanja. Orodje HP Performance Advisor8
konfigurira vaš sistem s posodobljenimi nastavitvami in gonilniki, ki izboljšajo delovanje.
● HP Sure Start zaznava okvare in samodejno popravlja BIOS.
● Zagotovite si brezskrbno uporabo mobilne delovne postaje ZBook G2, ki je opremljena s potrdili ISV in je prestala 115.000 ur
preizkušanja v procesu HP Total Test.
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Tabela specifikacij

HP priporoča Windows.

Razpoložljiv operacijski sistem

Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico iz operacijskega sistema Windows 8.1 Pro)2
Windows 7 Professional 641
FreeDOS

Družina procesorjev

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

Razpoložljivi procesorji3

Intel® Core™ i7-5600U z grafično kartico Intel HD 5500 (2,6 GHz, s tehnologijo Intel Turbo Boost tudi do 3,2 GHz, 4 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Core™ i7-5500U z grafično
kartico Intel HD 5500 (2,4 GHz, s tehnologijo Intel Turbo Boost tudi do 3 GHz, 4 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Core™ i5-5300U z grafično kartico Intel HD 5500 (2,3 GHz, s
tehnologijo Intel Turbo Boost tudi do 2,9 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Core™ i5-5200U z grafično kartico Intel HD 5500 (2,2 GHz, s tehnologijo Intel Turbo Boost tudi do
2,7 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri)

Nabor vezij

Vezje je vgrajeno v procesor

Največja velikost pomnilnika

Največ 16 GB DDR3L-1600 SDRAM

Pomnilniške reže

2 SODIMM

Notranji pomnilnik

500 GB največ 1 TB SATA (7200 obr/min)4
128 GB največ 512 GB SATA SSD4
256 GB SATA SE SSD4
največ 256 GB Pogon HP Z Turbo (PCIe SSD)4

Prikaz

Zaslon FHD SVA eDP z diagonalo 15,6 palca, osvetlitvijo LED od zadaj in zaščito proti bleščanju (1920 x 1080); Zaslon FHD UWVA IPS eDP + PSR z diagonalo 15,6 palca, osvetlitvijo
LED od zadaj in zaščito proti bleščanju (1920 x 1080)

Razpoložljiva grafika

AMD FirePro™ M4170 (1 GB namenskega pomnilnika GDDR5); Grafična kartica Intel® HD 5500
(Vgrajene grafične kartice Intel se uporabljajo le, ko je omogočena tehnologija AMD Enduro™)

Zvočna kartica

Zvočni sistem DTS Studio Sound™ (samo za operacijske sisteme Windows). Vgrajeni stereo zvočniki in mikrofon (dvokanalni mikrofon, če je naprava opremljena z dodatno spletno
kamero). Gumb za izklop zvoka, funkcijski tipki za povečanje in zmanjšanje glasnosti. Kombinirani priključek za stereo vhod za mikrofon/izhod za slušalke.

Brezžične tehnologije

Mobilni širokopasovni modul HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® s tehnologijo Gobi™ 4G; Mobilni širokopasovni modul HP hs3110 HSPA+; Brezžična povezava Intel® Dual Band
Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n (2 x 2) in povezava Bluetooth®; Brezžična povezava Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 802.11a/b/g/n (1 x 1) in povezava Bluetooth®; Kombinirani
priključek za brezžično povezavo Intel Dual Band Wireless-AN 7265 802.11a/b/g/n (2 x 2) in povezavo Bluetooth® 4.05,6

Komunikacije

Vgrajena gigabitna omrežna povezava Intel I218-LM

Razširitvene reže

1 reža za kartice Secure Digital; 1 bralnik pametnih kartic
(SD podpira digitalno varnost naslednje generacije in je povratno združljiva z SDHC, SDXC)

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;
Slikovni senzor sledilne ploščice

Spletna kamera

Spletna kamera 720p HD (izbrani modeli)7

Razpoložljiva programska oprema

HP-jevim mobilnim delovnim postajam je priložena raznolika programska oprema, ki vključuje: HP Performance Advisor, programsko opremo HP Remote Graphics, HP Client
Security, HP Drive Encryption (FIPS 140-2), Microsoft Security Essentials, Microsoft Defender, HP ePrint Driver, HP PageLift. Popoln seznam prednameščene programske opreme
najdete v Hitrih navodilih za ta izdelek.8,9,10,11,12

Upravljanje varnosti

Vgrajen bralnik pametnih kartic; HP Spare Key; Prijava v enem koraku; Vdelan varnostni čip Common Criteria EAL4+ Augmented Certified Discrete TPM 1.2; Reža za varnostno
ključavnico; Podpora za Intel AT; Tipalo HP FingerPrint Sensor (dodatno); Computrace z agentom za sledenje GPS13

Napajanje

Pametni napajalnik za izmenični tok 65 W (zunanji)
3-celični litij-ionski polimerni/prizmatični akumulator HP Long Life (50 Wh)

Mere

375,5 x 253,6 x 21,42 mm

Teža

Od 1,91 kg naprej
(V začetno maso je vključen pogon PCIe SSD, 3-celični akumulator (50 Wh), brez dotika)

Okolju prijazno

Nizka količina halogenih snovi15

Ustreznost za električno
učinkovitost

Potrjeno s standardom ENERGY STAR®, na voljo so konfiguracije, registrirane pri EPEAT®

Garancija

Triletna omejena garancija za popravilo na servisu (v nekaterih državah tudi za prevzem in vračilo izdelka, nadgradnje Care Pack so na voljo z doplačilom), triletna omejena garancija
za akumulator HP Long Life (na voljo le s triletno omejeno garancijo za platformo)
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HP priporoča Windows.

Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Laserska miška HP USB s 3
gumbi

Zelo modna in vzdržljiva laserska miška HP USB s 3 gumbi je namenjena vsakodnevnemu delu in dopolnjevanju
poslovnega prenosnika HP.

Ključavnica kabla priklopne
postaje HP

Uporaba ključavnice na kablu priklopne postaje HP je bistveno preprostejša kot pri prejšnjih ključavnicah in omogoča
izboljšano varnost. Ključavnica HP na kablu priklopne postaje ima dve možnosti zaklepanja: zaklepanje samo priklopne
postaje (to preprečuje tudi dostop do ležišča pogona naprednih priklopnih postaj) ali pa zaklepanje priklopne postaje in
prenosnika.

Številka izdelka: H4B81AA

Številka izdelka: AU656AA

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

Pametni napajalnik HP 45 W

Imejte pri sebi dodaten lahek in vsestranski pametni napajalnik HP 45 W, ki vam bo pomagal delati produktivno cel dan.

Pametni napajalnik HP 90 W
AC

Zagotovite optimalno napajanje vašemu prenosnemu računalniku HP in preprečite nihanja električnega toka z
napajalnikom HP 90 W Smart. Zdaj na voljo z novim pravokotnim (90°) priključkom, ki zmanjša električni pritisk v kablih, in
izbirnim pretvornim vmesnikom iz 4,5 mm na 7,4 mm. Priskrbite si ustrezni priključek kot zamenjavo ali nadomestek za
napajalnik.

Številka izdelka: H6Y88AA

Številka izdelka: H6Y90AA

5-leta naslednji delovni dan
na domu podpora pri stranki
samo za strojno opremo
prenosnika

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Storitve HP Care Pack ponujajo višje ravni storitev, ki izboljšujejo vaše garancijsko kritje, da boste popolnoma brez skrbi in
da boste lahko nemoteno delali.
Številka izdelka: U7861E
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HP priporoča Windows.

Opombe k sporočilom
1 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Če boste želeli izkoristiti vse funkcije sistema Windows, boste morda potrebovali nadgradnjo sistema in/ali posebej kupljeno strojno opremo, gonilnike in/ali programsko

opremo. Obiščite spletno mesto http://www.microsoft.com.
2 Za trde diske, 1 GB = 1 milijarda bajtov. TB = 1 bilijon bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša. Za programsko opremo za obnovitev sistema je rezerviranega do 16 GB (Windows 7) in do 30 GB (Windows 8.1) prostora na sistemskem disku.
3 Vse konfiguracije niso opredeljene kot Ultrabooks™
4 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.
5 Naprodaj posebej ali kot dodatna funkcija.
6 Preizkus MIL-STD je na čakanju in ni namenjen za prikaz ustreznosti glede zahtev pogodb z ameriškim ministrstvom za obrambo ali zahtev glede vojaške uporabe. Rezultati preizkusa niso zagotovilo za delovanje v takšnih pogojih.
7 Programska oprema HP RGS zahteva operacijski sistem Windows ali Linux in dostop do interneta.
8 HP Performance Advisor zahteva operacijski sistem Windows in dostop do interneta.

Tehnične specifikacije zanikanja
1 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Če boste želeli izkoristiti vse funkcije sistema Windows, boste morda potrebovali nadgradnjo sistema in/ali posebej kupljeno strojno opremo, gonilnike in/ali programsko

opremo. 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 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.
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 trde diske, 1 GB = 1 milijarda bajtov. TB = 1 bilijon bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša. Za programsko opremo za obnovitev sistema Windows 7 ali novejšega je rezerviranih do 20 GB sistemskega diska.
5 Brezžična podpora tehnologije 802.11 je izbirna dodatna funkcija, ki zahteva brezžično dostopno točko in internetno storitev, ki nista vključeni. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
6 Uporaba modula 4G LTE je dodatna in je zanjo treba skleniti ločeno storitveno pogodbo. 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. Modul 4G LTE ni na voljo v vseh izdelkih in regijah.
7 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.
8 Programska oprema HP Client Security zahteva operacijski sistem Windows.
9 Orodje za šifriranje pogonov HP Drive Encryption zahteva operacijski sistem Windows. Podatki so zaščiteni že pred prijavo v orodje HP Drive Encryption. Če boste računalnik izklopili ali ga preklopili v stanje mirovanja, se boste odjavili iz orodja Drive Encryption in
dostop do podatkov bo onemogočen.
10 Za programsko opremo Microsoft Security Essentials (operacijski sistem Windows 7) in Microsoft Defender (operacijski sistem Windows 8) potrebujete dostop do interneta.
11 Aplikacija HP PageLift zahteva operacijski sistem Windows 8.
12 Storitev HP ePrint zahteva internetno povezavo s spletnim tiskalnikom HP in registracijo računa HP ePrint (za seznam primernih tiskalnikov, podprtih dokumentov in vrst slik ter druge podrobnosti storitve HP ePrint obiščite
www.hp.com/go/businessmobileprinting)
13 Program Computrace je ob nakupu izklopljen, zato ga mora aktivirati stranka, ko sklene naročniško razmerje. Naročniško razmerje je mogoče skleniti za obdobje več let. Storitev je omejena, za razpoložljivost zunaj ZDA se obrnite na Absolute.
14 Vpisan v register EPEAT®, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT se razlikuje glede na državo. Za stanje registriranja po posameznih državah obiščite www.epeat.net.
15 Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi.

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.
Intel in Core sta blagovni znamki družbe Intel Corporation v ZDA in drugih državah. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo podjetje Hewlett-Packard
uporablja na podlagi licence. Qualcomm in Gobi sta blagovni znamki podjetja Qualcomm Incorporated, registrirani v Združenih državah in drugih državah. Blagovne
znamke podjetja Qualcomm Incorporated se uporabljajo z dovoljenjem. ENERGY STAR je registrirana blagovna znamka ameriške agencije za varovanje okolja. Vse
druge blagovne znamke so last svojih lastnikov. Za patente DTS obiščite http://patents.dts.com. Izdelano po licenci družbe DTS Licensing Limited. DTS, simbol ter DTS
in simbol skupaj so registrirane blagovne znamke in DTS Studio Sound je blagovna znamka družbe DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
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