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Akár az irodában ül, akár úton van,
a hatékonyságot biztosító alapvető
technológiák segítségével bárhol
elérhető maradhat. A teljes
egészében fémből készült
tenyértámasz és a tartós felépítés
védelmet nyújt a számítógép
számára a mobil használat
viszontagságai ellen, és stílusos
megjelenést biztosít.

A HP aWindows operációs rendszert ajánlja.

Windows 8.1
Képernyőméret: 39,6 cm-es (15,6
hüvelykes) képátló

Tartós kialakításának köszönhetően képes lépést tartani a mobil használat igényeivel.
A HP 3D DriveGuard1 védelmet biztosít a fontos adatok számára utazás közben.
A billentyűzetben elhelyezett vékony és cseppálló Mylar védőfólia-réteggel óvhatja az érzékeny elektronikát és a
fontos alkatrészeket.
A dolgok manapság izzásban vannak. Ezért jön kapóra a HP CoolSense technológia, amely a noteszgép
hőmérsékletét a használat és a körülmények alapján automatikusan szabályozza. A gép nem hevül fel. Ön
kényelmesen dolgozhat.
A felhasználó által cserélhető akkumulátor kényelmes használatot, stílusos megjelenést és egyszerű karbantartást
biztosít.
Bizonyos dolgok csak szemtől szemben beszélhetők meg. A HD webkamera mindig előnyös képet ad Önről. Még
gyenge fényviszonyok között is.
Bármilyen üzleti feladathoz elegendő teljesítmény.
Minden szükséges eszköz a rendelkezésére áll, hogy kézben tarthassa munkahelyi feladatait. A vezető
processzoroktól a Windows 8.12 technológiáig minden a munkavégzést segíti.
Akár 1 TB-os3 merevlemez-meghajtó is a rendelkezésére állhat a dokumentumok, képek, videók és más tartalmak
tárolásához.
Az új, gyors és gördülékeny Windows 8.1 rendszerrel hatékonyabban dolgozhat.2
A nagy teljesítményű, négy- vagy kétmagos AMD processzoroknak4 köszönhetően egyszerre több alkalmazás
futtatása sem vezet a teljesítmény romlásához vagy a költségek növekedéséhez.
Elmerülhet a lenyűgöző látványban a különálló AMD Radeon grafikus kártyának és a 2 GB videomemóriának
köszönhetően.
Probléma nélkül csatlakozik.
Elbúcsúzhat a hardverkulcsoktól, hiszen rendelkezésére áll minden szükséges kapcsolódási lehetőség, például
VGA-megjelenítőeszköz, HDMI-, Ethernet-, USB-portok, valamint egy opcionális beépített DVD-meghajtó.5
Az interneten keresztül és e-mail üzenetekben tarthatja a kapcsolatot munkatársaival az irodában belül vagy
kedvenc hozzáférési pontjain az opcionális Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN segítségével.6
Az opcionális beépített optikai meghajtóval5 DVD-filmeket nézhet – vagy akár saját médiatartalmait is lemezre
írhatja.
A HP ePrint szolgáltatással nyomtathat kedvenc hozzáférési pontjáról vagy internet-hozzáférésével. Mostantól
kábelek nélkül teheti ezt meg.7
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Operációs rendszer Windows 8.1 Pro 641

Windows 8.1 641

Windows 7 Professional 64 (elérhető a Windows 8.1 Pro 64 alacsonyabb verzióra állításával)2
FreeDOS

Processzorcsalád AMD Quad-Core processzor3

Processzor AMD négymagos A4-6400 APU Radeon R4 grafikus vezérlővel (2,4 GHz, 2 MB gyorsítótár); AMD négymagos A4-6300 APU Radeon R3 grafikus vezérlővel
(1,8 GHz, 2 MB gyorsítótár)3

Lapkakészlet A chipkészlet integrálva van a processzorba

Memória Legfeljebb 8 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM4

Memória bővítőhelyek: 2 SODIMM

Belső tárolás legfeljebb 500 GB SATA (7200 f/p)5
500 GB legfeljebb 1 TB SATA (5400 f/p)5

Bővítőfiók DVD+/-RW SuperMulti DL

Képernyő 39,6 cm (15,6 hüvelyk) képátlójú, HD, csillogásmentes, lapos, LED-es hátsó megvilágítású (1366 x 768)

Grafikus rendszer AMD Radeon R4; AMD Radeon R3

Hang/kép DTS Sound; Dupla hangszóró

Vezeték nélküli támogatás Qualcomm Atheros 802.11b/g/n (1x1) WiFi; Kombinált Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) és Bluetooth® 4.0; Kombinált Realtek 802.11b/g/n (1x1) és
Bluetooth® 4.07

Kommunikáció Realtek Ethernet (10/100/1000)

Bővítőhelyek 1 média kártya-olvasó

Portok és csatlakozók 2 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 VGA; 1 kombinált fejhallgató/mikrofon; 1 váltóáramú tápegység; 1 RJ-45

Bemeneti eszköz Teljes méretű, sziget stílusú, cseppálló, számbillentyűzettel
Érintőtábla 2 részből álló választógombbal, bal és jobb kattintási funkciókkal, multi-touch érintőmozdulatok támogatása
HD webkamera8,10

Szoftver Office vásárlása; HP Recovery Manager; CyberLink YouCam DE; CyberLink Power DVD (csak bizonyos típusokon érhető el); Windows 8.1 – első lépések

Adatvédelem Biztonságizár-nyílás (a zárat külön kell megvásárolni); Ujjlenyomat-olvasó

Méretek 26,1 x 38,4 x 2,31 cm

Súly 2,3 kg-tól kezdődően

Áramellátás 65 W-os intelligens tápegység; 45 W-os intelligens tápegység

Akkumulátor típusa 4 cellás, 41 Wh, lítiumion

Garancia 1 év korlátozott jótállás (bővítés lehetséges, külön megvásárolható), valamint 1 év jótállás az elsődleges akkumulátorra
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Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)

HP 3001pr USB 3.0
portreplikátor

Ismerje meg a rendkívül hasznos, platformfüggetlen, megosztott hozzáférésű megoldást, amellyel internetezhet, 
és amelyhez egyetlen külső kijelzőt  és akár három, USB-kábellel csatlakoztatott eszközt csatlakoztathat. 

Termékszám: F3S42AA

HP háromgombos USB
lézeres egér

A rendkívül karcsú és tartós HP háromgombos USB lézeres egér a mindennapos teljesítményhez és a HP vállalati
noteszgépek kiegészítéséhez lett tervezve.
Termékszám: H4B81AA

HP Ultraslim kulcsos
kábelzár

Intézkedjen gyorsan és egyszerűen a HP Ultrabook™ vagy noteszgép biztonságáról a HP Ultraslim kulcsos kábelzárral.
Termékszám: H4D73AA

HP Business Top Load táska A stílusos és strapabíró HP Business Top Load táskában kényelmesen hordozhatja noteszgépét és a mindennapokban
szükséges tárgyait.
Termékszám: H5M92AA

HP 65 W-os vékony
váltóáramú tápegység

Hatékonyan dolgozhat a HP 65 W-os vékony, kombinált adapterével, amely áramellátást biztosít HP Business Notebook
vagy Ultrabook™ készüléke számára.
Termékszám: H6Y82AA

3 éves, következő
munkanapi helyszíni
támogatás

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a következő munkanapon elvégzi a helyszíni
javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg
Termékszám: UK703E

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions
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Lábjegyzetek
1 Microsoft Windows szükséges.; 2Nem minden funkció érhető el a Windows 8.1 összes kiadásában. A rendszerek a Windows 8.1 funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható
hardvert, illesztőprogramokat és/vagy szoftvert igényelhetnek. További információ: http://www.microsoft.com.; 3 Merevlemezek esetében 1 GB = 1 milliárd bájt. A formázás utáni tényleges kapacitás ennél kisebb. A
rendszer-helyreállító szoftver a merevlemezen maximum 30 GB területet foglal le.; 4Az AMD technológiával elérhető négy- és kétmagos feldolgozás a rendszer teljesítményének a növelésére szolgál. Mivel a
rendelkezésre álló szoftveralkalmazások köre rendkívül széles, a teljesítmény esetenként más és más lehet.; 5 Az optikai meghajtók külön vagy opcionális részegységként vásárolhatók meg.; 6 Külön megvásárolható
vezeték nélküli hozzáférési pont és internetszolgáltatás szükséges. A nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott.; 7 A használatához HP ePrint-fiók regisztrálása szükséges, valamint
internetkapcsolat a HP webkompatibilis nyomtatóhoz. További részletek: www.hp.com/go/mobileprinting.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1 Nem minden funkció érhető el a Windows 8.1 összes kiadásában. A rendszerek a Windows 8.1 funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert, illesztőprogramokat
és/vagy szoftvert igényelhetnek. További részletek: http://www.microsoft.com.; 2 A rendszerre előzetesen fel van telepítve a Windows 7 Professional szoftver, illetve a Windows 8.1 Pro szoftver lemeze és licence is jár
hozzá. Egyszerre csak a Windows szoftver egyik verziója használható. A különböző verziók közötti váltáshoz el kell távolítania az egyik, majd telepítenie kell a másik verziót. Az operációs rendszerek eltávolítása, illetve
telepítése előtt biztonsági másolatot kell készíteni az összes adatról (fájlokról, fényképekről stb.), így elkerülhető azok elvesztése.; 3Ennek a rendszernek 64 bites operációs rendszerre és 64 bites szoftverekre van
szüksége ahhoz, hogy kihasználja az AMD technológia 64 bites feldolgozási képességeit. Az AMD technológia esetén elérhető négymagos feldolgozás a rendszer teljesítményének növelésére szolgál. Mivel a
rendelkezésre álló szoftveralkalmazások köre rendkívül széles, a teljesítmény esetenként más és más lehet. Az AMD számozása nem az órajelet tükrözi.; 4 A maximális memóriakapacitás kihasználásához 64 bites
Windows vagy Linux operációs rendszer szükséges. A 32 bites Windows operációs rendszereknél a rendszer erőforrás-követelményei miatt a 3 GB feletti memóriatartomány valószínűleg nem áll teljes mértékben
rendelkezésre.; 5 Merevlemezek esetében 1 GB = 1 milliárd bájt. 1 TB = 1 billió bájt. A formázás utáni tényleges kapacitás ennél kisebb. A helyreállítást végző program számára legfeljebb 30 GB tárhely van lefoglalva a
merevlemezen (Windows 8.1 rendszer esetén).; 6 A kétrétegű lemezek több adat tárolására képesek, mint az egyrétegűek. Ugyanakkor az ezzel a meghajtóval írt, kétrétegű lemez nem mindig kompatibilis a meglévő
egyrétegű DVD-meghajtókkal és DVD-lejátszókkal. Vegye figyelembe, hogy a meghajtó nem képes olvasni és írni a 2,6 GB-os egyoldalas és az 5,2 GB-os kétoldalas, 1.0-s verziójú adathordozókat. A szerzői jog által
védett anyagok másolása tilos.; 7A kombinált WiFi és 802.11 + Bluetooth külön vagy kiegészítő funkcióként vásárolható meg. Külön megvásárolható vezeték nélküli hozzáférési pont és internetszolgáltatás szükséges. A
nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott.; 8 Internet-hozzáférés szükséges.; 9A különálló grafikus memória videomegjelenítés közben igénybe veszi a teljes rendszermemória egy részét. A
megjelenítéshez lefoglalt rendszermemóriát más programok másra nem használhatják.; 10 A HD képminőséghez HD tartalom szükséges.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/notebooks

Használja a HP pénzügyi szolgáltatásait
A HP pénzügyi szolgáltatásainak segítségével az üzleti érték fenntartásához és a versenytársaktól való megkülönböztetéshez elengedhetetlen innovatív technológiákat valósíthatja meg.

További információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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