Podatkovni list

Prenosni računalnik HP EliteBook 755 G3
Izjemna tankost izpolnjuje prevladujoči trend
Uživajte v tankem, lahkem in cenovno
ugodnem računalniku HP EliteBook
755. Z izjemni funkcijami za
sodelovanje in povezovanje si z
računalnikom HP EliteBook 755
zagotovite visoko storilnost svojega
rastočega podjetja.

● Windows 10 Pro1
● Velikost zaslona: Diagonala 39,6 cm
(15,6 palca)

Novo, tanko oblikovanje z vsemi potrebnimi priključki

● Na izjemno tankem zaslonu so na voljo vsi potrebni priključki, zato lahko pozabite na zunanje razširitvene priključke.
HP EliteBook 755 pri samo 19,4 mm širine vključuje priključke VGA, Display Port, RJ-45 in zmožnosti združevanja.

Močna zaščita, zmogljive funkcije upravljanja

● S tehnologijo HP Sure Start, prvim sistemom BIOS z zmožnostjo samopopravila, se zaščitite pred zlonamernimi napadi, jih
odkrijte in izvedite popravilo po njih. S storitvami za upravljanje HP Touchpoint Manager2 in DASH3, ki pomagajo nadzirati
delovanje računalnika HP EliteBook 755, poskrbite za nemoteno delovanje svoje ekipe.

Oblikovan za sodelovanje

● Zvočnik nadomestite z računalnikom HP EliteBook 755 z zvokom Bang & Olufsen, ki zagotavlja bogato izkušnjo sodelovanja za
programe, kot je Skype for Business5.

Odlične funkcije in vrednost HP.

● Izjemno tanki računalnik HP EliteBook 755 zagotavlja odlično vrednost. HP prvi ponuja novi zmogljivi procesor AMD PRO A124 z
vgrajeno grafično kartico Radeon™ R7, ki vam bo v pomoč pri popolnem izkoriščanju vseh zmožnosti programov.

Posebnosti

● Prebijte dan z operacijskim sistemom Windows 10 Pro1 in zmogljivim, elegantnim, tankim in lahkim računalnikom HP EliteBook
755 z dodatnim zaslonom na dotik.
● Tehnologija HP Sure Start odkriva napade in okvare ter samodejno izvede samopopravilo sistemskega BIOS-a.
● Ostanite osredotočeni s tipkovnico HP Premium s številskim delom, zasnovano za udobno in neslišno uporabo.
● Z računalnikom EliteBook, ki je opravil preizkuse MIL-STD 810G6, boste kos delovnim nalogam.
● Preprosto razširite sistemske uporabne komponente.8
● S funkcijo HP Clear Sound Amp bodo dobri zvočniki zveneli odlično.
● S programsko opremo HP Noise Reduction pomagajte preprečiti okoljski zvok, vključno s pritiski na tipkovnico.
● S tehnologijo AMD Vivid Color7 izkusite izjemno barvno nasičenost, s katero bodo vaše slike oživele.
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Prenosni računalnik HP EliteBook 755 G3
Tabela specifikacij

Razpoložljiv operacijski sistem

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

Družina procesorjev4

Procesorji AMD PRO A-Series

Razpoložljivi procesorji4

Procesor AMD PRO A12-8800B z grafično kartico Radeon™ R7 (2,1 GHz, do 3,4 GHz, 2 MB predpomnilnika, 4 jedra); Procesor AMD PRO A10-8700B z grafično kartico Radeon™ R6
(1,8 GHz, do 3,2 GHz, 2 MB predpomnilnika, 4 jedra); Procesor AMD PRO A8-8600B z grafično kartico Radeon™ R6 (1,6 GHz, do 3 GHz, 2 MB predpomnilnika, 4 jedra)

Nabor vezij

Vezje je vgrajeno v procesor

Največja velikost pomnilnika

Največ 16 GB DDR3L-SDRAM 5
Opomba o standardnem pomnilniku: Hitrosti prenosa podatkov do 1600 MT/s. Reže SODIMM so dostopne za stranke in jih je mogoče nadgraditi. Podpira dvokanalni pomnilnik.

Pomnilniške reže

2 SODIMM

Notranji pomnilnik

Največ 500 GB SATA (7200 obr/min)6
Največ 1 TB SATA (5400 obr/min)6
Največ 500 GB SATA SED (7200 obr/min)6
Največ 500 GB SATA FIPS 140-2 SED (7200 vrt./min)6
180 GB Največ 240 GB M.2 SATA MLC SSD6
180 GB Največ 256 GB M.2 SATA MLC SED SSD6
128 GB Največ 512 GB M.2 SATA TLC SSD6
Največ 256 GB M.2 PCIe SSD6
Največ 500 GB (8 GB predpomnilnika) SATA SSHD6

Prikaz

Tanki zaslon HD SVA z diagonalo 39,6 cm (15,6 palca), osvetlitvijo LED od zadaj in zaščito proti bleščanju (1366 x 768); tanki zaslon FHD SVA z diagonalo 39,6 cm (15,6 palca),
osvetlitvijo LED od zadaj in zaščito proti bleščanju (1920 x 1080); tanki zaslon na dotik FHD SVA z diagonalo 39,6 cm (15,6 palcev) in osvetlitvijo LED od zadaj (1920 x 1080)12

Razpoložljiva grafika

Vgrajen: AMD Radeon™ R7; AMD Radeon™ R6

Zvočna kartica

Zvok Bang & Olufsen; vgrajen dvokanalni mikrofon; vgrajeni dvojni zvočniki; programska oprema HP Noise Reduction; HP Clear Sound Amp

Brezžične tehnologije

HP lt4120 LTE/EVDO/HSPA+ Qualcomm® SnapdragonT X5™ LTE Mobile Broadband; HP hs3110 HSPA+ Mobile Broadband; Realtek 802.11b/g/n (1 x 1); kombinirani priključek
Broadcom 802.11a/b/g/n (2 x 2) z dvojno pasovno širino in Bluetooth® 4.0; kombinirani priključek Intel 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) in Bluetooth® 4.1; modul Near Field Communication
(NFC) (dodaten)8,9,10,11
(Podpora za Miracast (Windows 8.1 in Windows 10))

Komunikacije

Omrežna kartica Broadcom 5762 10/100/1000 Ethernet s podporo za DASH

Razširitvene reže

1 bralnik medijskih kartic; 1 zunanja reža za kartico SIM
(Podpira SD, SDHC in SDXC.)

Vrata in priključki

1 priključek USB 3.0; 1 priključek USB 3.0 za polnjenje; 1 priključek USB Type-C™; 1 priključek DisplayPort; 1 priključek VGA; 1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon; 1
napajalnik za izmenični tok; 1 priključek RJ-45; 1 priključek za združitev

Vhodna naprava

Tipkovnica, odporna na tekočine z odvodno cevjo; tipkovnica, odporna na tekočino z odvodno cevjo in osvetlitvijo od zadaj ter tipkami DuraKeys (dodatno)
Steklena sledilna ploščica (s kemijsko obdelano površino) z gumbom za vklop/izklop privzeto podpira dvosmerno drsenje, dotike in poteze, drsenje z dvema prstoma ter
povečavo/pomanjšavo z dvema prstoma (ščipanje); kazalna palica

Spletna kamera

Spletna kamera 720p HD (izbrani modeli)12

Razpoložljiva programska oprema

Buy Office; HP BIOSphere s tehnologijo HP Sure Start; HP Client Security; 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); programska oprema HP Noise Reduction13,14

Upravljanje varnosti

Reža za varnostno ključavnico (ključavnica je naprodaj posebej); TPM 1.2/2.0; vgrajeni bralnik pametnih kartic (aktiven); preverjanje pristnosti pred zagonom (geslo, pametna
kartica); HP-jev bralnik prstnih odtisov (dodatno)19

Napajanje

Pametni napajalnik 45 W
3-celični litij-ionski polimerni akumulator HP Long Life (46 Wh)
Do 7 ur (3-celični, 46 Whr) (modeli s pogonom HDD); do 8 ur (3-celični, 46 Whr) (modeli s pogonom SSD)

Mere

38,33 x 25,77 x 1,94 cm (brez zaslona na dotik); 38,33 x 25,57 x 2,08 cm (z zaslonom na dotik)

Teža

Že od 1,84 kg (brez upravljanja z dotikom); že od 2,06 kg (z upravljanjem na dotik)
(Teža je odvisna od konfiguracije.)

Okolju prijazno

Nizka količina halogenih snovi15

Ustreznost za električno
učinkovitost

Na voljo je konfiguracija v skladu s standardom ENERGY STAR®

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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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Združitvena postaja HP
2013 UltraSlim

Združitvena postaja HP UltraSlim je zasnovana izključno za ultratanke prenosnike HP EliteBook in razširja možnosti
povezave za zaslon, omrežje in naprave, tako da ste lahko ves dan bolj produktivni, priklop pa je enostaven – drsni z enim
klikom ob strani.

Številka izdelka: D9Y32AA

Akumulator za prenosnike
HP CM03XL Long Life

Izberite modro – akumulator za prenosne računalnike HP CM03XL Long Life ima do triletno življenjsko dobo,1 kar
pripomore k zniževanju skupnih stroškov lastništva. Varujte okolje in zmanjšajte količino odpadnih akumulatorjev tako, da
v življenjskem ciklu prenosnika izrabite manj akumulatorjev.

Številka izdelka: E7U24AA

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 s 4 kolesci HP
Business

V modno in vzdržljivo torbo s 4 kolesci HP Business lahko pospravite prenosni računalnik in vse nujne stvari, ki jih
potrebujete v pisarni ali na dvodnevnem poslovnem potovanju.

HP-jeva tipkovnica za
konference

Glasovne in video klice Microsoft Lync upravljajte kar na tipkovnici HP za konference ter vzpostavljajte, prekinjajte in
upravljajte klice in nastavitve za videokonference z enostavnimi namenskimi tipkami1.

3-letna podpora HP samo za
prenosne računalnike z
zagotovljenim popravilom
na mestu uporabe naslednji
delovni dan

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.

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: H4D73AA

Številka izdelka: H5M93AA

Številka izdelka: K8P74AA

Številka izdelka: U4414E
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Prenosni računalnik HP EliteBook 755 G3
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 posodobitev strojne opreme, gonilnikov, programske opreme ali BIOS-a, da boste lahko popolnoma

izkoristili funkcionalnost sistemov Windows. 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. Podrobnosti si oglejte na spletnem mestu http://www.microsoft.com.
2 HP Touchpoint Manager zahteva nakup naročnine in podpira operacijske sisteme Android™, iOS in Windows 7 ali novejše ter osebne računalnike, prenosnike, tablične računalnike in pametne telefone različnih proizvajalcev. Ni na voljo v vseh državah; za
informacije o razpoložljivosti pojdite na www.hp.com/touchpoint.
3 Programska oprema za upravljanje drugih proizvajalcev je na voljo posebej. Certifikat Dash in potrdilo za upravljanje podjetja za delo s programsko opremo MS SCCM in LANDesk.
4 Procesor AMD PRO A12 je dodatna komponenta. Tehnologija Multicore je namenjena izboljšanju delovanja določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se
spreminjata glede na obremenitev programov in konfiguracijo strojne ter programske opreme. Sistem številčenja AMD ni merilo za frekvenco.
5 Naprodaj posebej ali kot dodatna funkcija.
6 Preizkušanje pod oznako MIL-STD ni namenjeno prikazu ustreznosti s pogodbenimi zahtevami ameriškega ministrstva za obrambo ali za vojaško uporabo. Rezultati preizkusa niso zagotovilo za prihodnje delovanje v takšnih preizkusnih pogojih. Za povračilo
škode na podlagi preizkusnih pogojev MIL STD ali kakršno koli naključno škodo potrebujete dodaten paket HP Care Pack za zaščito pred naključno škodo.
7 Tehnologija AMD Vivid Color je na voljo pri nekaterih procesorjih AMD in preslika barvno lestvico za zaslone LCD z ozkim barvnim spektrom; če vaš računalnik nima zaslona LCD z ozkim spektrom, tehnologija AMD Vivid Color morda ne bo vplivala ne videz vašega
zaslona. Podatke o vrsti zaslona poiščite v tehničnih podatkih računalniškega sistema.
8 Servis lahko opravijo HP-jeva služba za podporo, HP-jevi potrjeni tehniki, HP-jevi pooblaščeni ponudniki servisa ali udeleženci HP-jevega programa za lastnoročno vzdrževanje. Za podrobnosti pojdite na spletno mesto hp.com/partners/SMprogram.

Tehnične specifikacije zanikanja
1 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Sistemi bodo morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne opreme, gonilnikov, programske opreme ali BIOS-a, da boste lahko popolnoma

izkoristili funkcionalnost sistemov Windows. 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. Podrobnosti si oglejte na spletnem mestu 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.
4 Tehnologija Multicore je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in
konfiguracijo strojne ter programske opreme. Sistem številčenja AMD ni merilo za frekvenco.
5 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.
6 Za pomnilniške pogone je 1 GB = 1 milijarda bajtov. Dejanska formatirana kapaciteta je manjša. Do 30 GB je rezervirano za programsko opremo, ki je namenjena za obnovitev sistema (v operacijskih sistemih Windows 8 in 10).
8 Vse brezžične možnosti so naprodaj posebej ali kot izbirne funkcije.
9 Za vse brezžične funkcije 802.11 sta potrebni brezžična dostopna točka in internetna storitev, ki nista vključeni. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
10 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.
Omrežje 4G LTE ni na voljo v vseh izdelkih in regijah.
11 Miracast je brezžična tehnologija, s katero lahko osebni računalnik prikaže zaslon na televizorjih, projektorjih in predvajalnikih predstavnosti s pretakanjem, ki podpirajo tehnologijo Miracast. Tehnologija Miracast omogoča skupno rabo računalniških vsebin in
predvajanje diaprojekcij. Za dodatne informacije pojdite na http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
12 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.
13 Storitev HP ePrint zahteva internetno povezavo s spletnim tiskalnikom HP in registracijo računa HP ePrint (za seznam primernih računalnikov, podprtih dokumentov in vrst slik ter druge podrobnosti storitve HP ePrint obiščite www.hp.com/go/eprintcenter).
Zahteva širokopasovni modul po izbiri. Za uporabo širokopasovne povezave morate skleniti ločeno storitveno pogodbo. Pri ponudniku storitev se pozanimajte, ali je funkcija razpoložljiva in dosegljiva v vašem območju. Morda boste morali plačati ločeno podatkovno
naročnino ali stroške uporabe. Časi tiskanja in hitrosti povezave se lahko razlikujejo.
14 HP Mobile Connect Pro je na voljo samo v vnaprej konfiguriranih napravah z omrežjem WWAN. Za razpoložljivost po območjih pojdite na spletno mesto www.hp.com/go/mobileconnect.
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.
17 Življenjska doba akumulatorja MM14 je odvisna od različnih dejavnikov, na primer od modela izdelka, konfiguracije, nameščenih aplikacij, funkcij, uporabe, brezžičnega vmesnika in nastavitev upravljanja porabe energije. Največja zmogljivost akumulatorja se s
časom in uporabo zmanjša. Za dodatne informacije pojdite na spletno mesto www.bapco.com.
18 Zaslon na dotik bo predvidoma na voljo od novembra 2015.
19 Ta izdelek vključuje TPM 1.2 z možnostjo nadgradnje na TPM 2.0. Pripomoček za nadgradnjo bo predvidoma na voljo v drugi polovici leta 2016 prek HP-jeve službe za podporo za stranke.

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
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