
HP EliteBook 2170p noteszgép

Tökéletes útitárs a HP-tól. A HP legkisebb, könnyű, Windows 8 Pro rendszerre optimalizált EliteBook számítógépe 29,4 cm
(11,6") átmérőjű HD1 képernyővel, üzleti használathoz tervezve, széles körű csatlakoztathatósággal2 és az Intel rendkívül
alacsony feszültségű processzorával kapható.

A HP aWindows operációs rendszert ajánlja.
Utazásbarát
A HP legkisebb, könnyű EliteBook számítógépével üzleti utakon is megőrizhető a
termelékenység. A kevesebb mint 1,31 kg kezdősúly révén még könnyebbé válik a
kézipoggyász.
A 29,4 cm-es (11,6 hüvelykes) képátlójú HD1 kijelző nem okoz csalódást. Az éles
felbontás tiszta képet ad az üzleti dokumentumokról és egyéb anyagokról.
A teljes méretű billentyűzet még félhomályos konferenciatermekben vagy éjszakai
repülőutakon is hatékony munkavégzést biztosít. Ezt megkönnyíti a hátulról
megvilágított billentyűzet3.
A noteszgépet üzleti célokra tervezett, erős kivitele megvédi a mobil használatban
gyakori ütődésektől, így számítógépe ugyanolyan elegáns lehet, mint Ön.

Dolgozhat útközben vagy az irodában
Akár a szomszéd utcában, akár a világ túlsó felén jár, a HP széles körű vezeték nélküli
technológiái lefedettséget biztosítanak Önnek. A beépített WiFi2 és az opcionális
integrált HP mobil szélessávú 3G modul révén kényelmesen, a világ több helyén
elérheti az internetet, a vállalati hálózatokat, az e-maileket és a létfontosságú
adatokat4,5.
Az UMA grafika használata hatásos képmegjelenítéssel fokozza a bemutatók,
jelentések és más munkák minőségét.
Az Intel nagyon kis feszültségű processzora nagy munkaterheléssel is segít
megbirkózni, és hosszú élettartamot biztosít az akkumulátornak is. Ha útközben
kevesebbet kell törődnie noteszgépe feltöltésével, sokkal több eredményt érhet el.

Költségcsökkentés egyszerűen
A dokkolási megoldások3 egyszerűen megoszthatók a munkatársakkal. A HP EliteBook
2170p kompatibilis HP legtöbb w, p és b sorozatú termékével, így a munkatársak
gyorsan válhatják egymást ugyanannál a munkaasztalnál, a további dokkolási
módszerek pluszköltsége nélkül6.
Videokonferenciák, web alapú oktatások7 vagy folyamatos videolejátszások, egy
noteszgéptől meglepően kitűnő hangminőséggel. Az SRS Premium Sound PRO
hangrendszer közvetlenül a noteszgépből, élesen és tisztán szólaltatja meg a
hangokat. A bemutatókhoz már nem lesz szükség külső hangszórókra.
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Operációs rendszer Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
Windows 7 Professional (elérhető Windows 8 Pro downgrade által)
Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® 7 Home Premium 32
Windows® 7 Home Premium 64
Windows® 7 Home Basic 32
FreeDOS

Processzor Intel® Core™ i5-3427U Intel HD 4000 grafikus kártyával (1,8 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag); Intel® Core™ i7-3667U Intel HD 4000 grafikus kártyával (2 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag); Intel® Core™ i5-3437U Intel
HD 4000 grafikus kártyával (1,9 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag); Intel® Core™ i7-3687U Intel HD 4000 grafikus kártyával (2,1 GHz, 4 MB gyorsítótár, 2 mag)

Lapkakészlet Mobil Intel® QM77 Express

Memória Legfeljebb 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Memória bővítőhelyek: 2 SODIMM

Belső tárolás 320 GB legfeljebb 750 GB SATA II (7200 f/p)
legfeljebb 256 GB SED SATA II (7200 f/p)
128 GB legfeljebb 180 GB Félvezető alapú meghajtók

Képernyő 29,4 cm (11,6") képátlójú, LED-es háttérvilágítású HD csillogásmentes (1366 x 768)

Grafikus rendszer Intel® HD Graphics 4000

Hang/kép SRS Premium Sound PRO; Beépített sztereó hangszórók; Beépített kettős mikrofonegység; Kombinált fejhallgató-/mikrofoncsatlakozó

Vezeték nélküli támogatás HP hs2350 HSPA+ mobil szélessávú modem; HP un2430 EV-DO/HSPA mobil szélessávú modem; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Kombinált Atheros 802.11 a/b/g/n és Bluetooth 4.0; Kombinált Intel 802.11a/b/g/n
és Bluetooth 4.0

Kommunikáció Integrált Intel 82579LM Gigabit hálózati kártya (10/100/1000) (vPro konfigurációk)

Bővítőhelyek 1 db 5 az 1-ben SD/MMC kártyaolvasó

Portok és csatlakozók 2 USB 3.0; 1 váltóáramú tápcsatlakozó; 1 kombinált sztereó fejhallgató- és mikrofoncsatlakozó; 1 DisplayPort 1.1a; 1 dokkolócsatlakozó; 1 RJ-45; 1 VGA

Bemeneti eszköz Folyadékelvezető, cseppálló billentyűzet; hátulról megvilágított billentyűzet
Kézmozdulatokat támogató érintőtábla LED-es be- és kikapcsoló gombbal, kétirányú görgetéssel és két gombbal
720p HD webkamera (egyes típusoknál)

Szoftver Microsoft Office Starter (csak Windows 7 esetén): csak a Word és az Excel® programot tartalmazza, csökkentett funkcionalitással és hirdetésekkel. A PowerPoint® és az Outlook® alkalmazást nem tartalmazza. A
teljes szoftvercsomag használatához meg kell vásárolnia az Office 2010 szoftvert; Előre feltöltött Microsoft Office 2010 (kulcs vásárlása); Előre feltöltött Microsoft Office 2010 Starter (kulcs vásárlása); Microsoft
Office Otthoni és diákverzió (kulcs vásárlása); Microsoft Office Otthoni és kisvállalati verzió (kulcs vásárlása); Microsoft Office Professional (kulcs vásárlása); HP Peak Power Manager (csak web); HP Power
Assistant (csak Windows 7 esetén); Cyberlink Media Suite for Windows 8; HP Wireless Hotspot (csak a Windows 8 webes letöltése esetén); HP Recovery Manager; HP Support Assistant; Adobe® Flash Player (csak
Windows 7 esetén); Corel WinDVD (bizonyos Windows 7 modellekhez); Roxio Secure Burn (bizonyos Windows 7 modellekhez); Roxio MyDVD Business 2010 (bizonyos Windows 7 modellekhez); PDF Complete
Corporate Edition; WinZip Basic (csak Windows 7 esetén); Skype-kompatibilis

Adatvédelem Alapkiépítésben: Digital Pass (csak Windows 7 esetén); HP ügyfélbiztonság (csak Windows 8 esetén); HP ProtectTools Security Manager, beleértve: Credential Manager, központilag felügyelhető, Computrace
(előfizetés vásárlása), Device Access Manager, Drive Encryption, Arcfelismerés (csak webkamera-konfigurációk esetében); Microsoft Defender (csak Windows 8 esetén); Microsoft Security Essentials (a Microsoft
Defender for Windows 8 csomag része); Egylépéses bejelentkezés; Password Manager (Jelszókezelő); Privacy Manager (csak Windows 7 esetén); SpareKey; Intelligenskártya-olvasó; TPM 1.2 beágyazott
biztonsági chip; Biztonságizár-nyílás; Intel AT támogatása (Absolute Computrace előfizetést igényel); Opcionális: HP Ujjlenyomat-érzékelő

Méretek 29,2 x 19,2 x 2,65 cm

Súly Kezdő súly: 1,33 kg

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® minősítésű konfigurációk igényelhetők

Áramellátás 65 W-os intelligens váltakozó áramú adapter; HP gyorstöltő

Akkumulátor élettartama HP 6 cellás Prismatic (48 Wh); Akár 10 óra (félvezető-alapú meghajtó); Akár 8 óra 15 perc (merevlemez); HP 4 cellás Prismatic (30 Wh); Akár 5 óra 30 perc (félvezető-alapú meghajtó); Akár 4 óra 30 perc
(merevlemez)

Garancia 3 év korlátozott jótállás (bővítés lehetséges, külön megvásárolható), valamint 1 év jótállás az elsődleges akkumulátorra; 3 év jótállás a HP Long Life akkumulátorra (csak a 3 éves korlátozott platformjótállással
érhető el)

1 HD-képek megtekintéséhez HD-tartalomra van szükség.
2 Vezeték nélküli hozzáférési pont és internetelérés szükséges. A nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott.
3 Külön vagy választható funkcióként vásárolható meg.
4 4G kompatibilitás HSPA+ és LTE támogatással. A 4G LTE támogatás csak az Egyesült Államokban érhető el. Az LTE támogatás várhatóan 2012 júniusában fog rendelkezésre állni.
5 A vezeték nélküli kapcsolat használatához külön szolgáltatási szerződés szükséges. A lefedettséggel és elérhetőséggel kapcsolatban érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál. A kapcsolat rendelkezésre állása és sebessége a földrajzi elhelyezkedés, a környezet, a
hálózati viszonyok és más tényezők függvényében változhat.
6 A HP EliteBook 2170p nem kompatibilis a HP EliteBook 2570p számítógéphez készült dokkolási megoldásokkal.
7 Internetelérést igényel.

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.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A jelen dokumentumban lévő információk értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékekre és szolgáltatásokra
kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem
vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért. A Bluetooth a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard
Company engedéllyel használ.

Az egyes szolgáltatások elérhetősége eltérhet a Windows 8 operációs rendszer különböző kiadásaiban. Előfordulhat, hogy a Windows 8 teljes funkcionalitásának kihasználása
érdekében frissítenie kell hardvereit és/vagy új eszközöket kell vásárolnia. További információ: http://windows.microsoft.com/hu-HU/. A Bluetooth a jogtulajdonos védjegye,
amelyet a Hewlett-Packard Company engedéllyel használ. Az Intel, a Celeron és a Core az Intel Corporation vagy leányvállalatainak védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és más országokban. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.További tájékoztatás: www.hp.eu/notebooks
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Tartozékok és szolgáltatások (nemmellékelt)

HP kulcsos kábelzár A HP kulcsos kábelzár az ipari szabványú zárnyílásokkal történő használathoz készült, min amilyenek a
noteszgépeken, dokkolóegységeken, asztali számítógépeken, lapos kijelzőkön, nyomtatókon vagy
kivetítőkön találhatók. Ezzel a zárral, amely 1,83 m-es, vinilborítású, galvanizált, repülőtechnikában
használatos, és a rögzített tárgyak köré hurkolható, majd a védendő számítógéphez vagy eszközhöz
csatlakoztatható acélkábellel rendelkezik, biztonságban tarthatók az értékes informatikai hardverek. A zár
nyomógombos mechanizmust és egyedi kulcsot (tartalékkulccsal) alkalmaz a kábel kioldásához. Tatozéka
egy kis tépőzáras szíj is, amely az elhelyezésnél és a használatnál a kábel elrendezését vagy hosszának
állítását segíti.
Termékszám: BV411AA

HP 65 W-os intelligens úti váltóáramú
adapter

A HP váltóáramú adaptereivel egyidejűleg történhet a noteszgép tápellátása és a belső akkumulátor
feltöltése. Ezek az adapterek házon kívül vagy útközben is tápellátási lehetőséget biztosítanak a noteszgép
számára. A 65 W-os vékony HP úti adapter tökéletes a nemzetközi utazók vagy a mindig úton levő „úttörők”
számára. Az adapter 40%-kal vékonyabb a szabványos 65 W-os adapternél és kényelmes USB-porttal
rendelkezik az egyéb tartozékok munka közbeni töltése érdekében. A négy nemzetközi adapterdugasz
garantálja, hogy a vékony úti adapter mindenütt üzemképes legyen. Az eszközök elegáns védőtokban,
együtt tárolhatók.
Termékszám: AU155AA

HP 90 W-os dokkolóállomás Asztali kényelem teljes porttöbbszörözési képességgel, helytakarékos kialakításban.
Termékszám: VB041AA

HP Elite bőr futártáska A HP Elite bőr futártáska a modern eleganciát és a funkcionalitást egyaránt igénylő, elfoglalt vezetők
számára készült. A funkcionális belsőt tökéletesen kiegészítő, professzionális külső tartós bőrből készült. A
párnázott vállszíj kényelmet nyújt, míg a kényelmes, egy kézzel is végezhető nyitást és zárást mágneses
fogantyúk és zárófülek biztosítják.
Termékszám: AX676AA

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: U4414E

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A jelen dokumentumban lévő információk értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékekre és szolgáltatásokra
kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem
vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért. A Bluetooth a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard
Company engedéllyel használ.

Az egyes szolgáltatások elérhetősége eltérhet a Windows 8 operációs rendszer különböző kiadásaiban. Előfordulhat, hogy a Windows 8 teljes funkcionalitásának kihasználása
érdekében frissítenie kell hardvereit és/vagy új eszközöket kell vásárolnia. További információ: http://windows.microsoft.com/hu-HU/. A Bluetooth a jogtulajdonos védjegye,
amelyet a Hewlett-Packard Company engedéllyel használ. Az Intel, a Celeron és a Core az Intel Corporation vagy leányvállalatainak védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és más országokban. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.További tájékoztatás: www.hp.eu/hpoptions
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