
A HP első számú, új, professzionális megjelenésű vállalati
noteszgépe 35,6 cm (14") képátlójú HD 1 képernyővel, új Intel
technológiával, grafikai opciókkal és vezető akkumulátor
üzemidőkkel 2.

Windows®. Korlátok nélküli élet. A HP a Windows 7 operációs
rendszert ajánlja.

HP EliteBook 8460p noteszgép
A vállalati elit

Nagy teljesítmény és fejlett grafika
Dokumentumok, táblázatok és prezentációk
készítése és gyors megosztása munkatársaival. Az
új Intel architektúra 2. generációs Intel® Core™ i7
3 és i5 3 kétmagos processzorokat tartalmaz,
amelyek kiváló teljesítményt, reagálási időket és
bővített grafikai lehetőségeket biztosítanak.
Válassza az Intel® HD Graphics 3000 4 nagy
teljesítményt és multimédiás funkciókat biztosító
rendszerét. Illetve választhatja az AMD Radeon™
HD 6470M különálló grafikai rendszert is, mely
fantasztikus vizuális élményt és nagy teljesítményt
biztosít.
Vadonatúj professzionális kialakítás platina
színben
A katonai szabványoknak való megfelelőségre
tervezett (MIL-STD 810G: ejtés, rezgés, por,
páratartalom, magasság és magas hőmérsékletű
tesztek) 5 HP EliteBook p-sorozatú noteszgépek a
kreatív tervezés és precíziós kivitelezés
eredményei. A professzionális sorozatú,
repülőgépgyártásból származó technológiákkal
készült HP DuraCase platina színű, gyöngyszórt
felülettel és precíziós alumíniumötvözet zsanérral.
A HP EliteBook 8460p minden jellemzője — a
felépítésétől kezdve a fémszínű burkolatáig —
eleganciát és professzionalizmust sugároz.
Bővítse lehetőségeit
A HP EliteBook 8460p egy 35,6 cm (14")
képátlójú HD képernyővel rendelkezik, és
egyszerre négy megjelenítő csatlakoztatását
támogatja 6 AMD Eyefinity Technológiával.

Megtervezett környezetvédelem
A HP Power Assistant 7 kibővíti az akkumulátor
üzemidejét az energiafogyasztás csökkentésével.
Beépített megoldás, amely méri és jelzi a rendszer
energiafelhasználását egy egyszerű felhasználói
felületen.
Egyszerűség
A HP QuickWeb 8 egyetlen gombnyomásra,
hosszas rendszerindítás nélkül teszi lehetővé az
internet, az e-mail, a naptár és a címjegyzék
gyors, kényelmes és biztonságos elérését. A HP
EliteBook 8460p bővített akkumulátor üzemidőket
és többakkumulátoros megoldásokat nyújt a kis
súlyú, illetve hosszú üzemidejű konfigurációk
számára 2. A közös dokkolási lehetőségeknek 6

köszönhetően a szakemberek megoszthatják a
dokkolási szükségleteket a különböző
helyszíneken.
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SPECIFIKÁCIÓK

Windows®. Korlátok nélküli élet. A HP a Windows 7 operációs
rendszert ajánlja.

1 HD-képek megtekintéséhez HD-tartalom szükséges

2 Az akkumulátor üzemideje a termék típusától, a konfigurációtól, a betöltött alkalmazásoktól, a funkcióktól, a használattól, valamint a vezeték nélküli és energiagazdálkodási beállításoktól függően változik. Az akkumulátor maximális kapacitása idővel és a
használattal természetes módon csökken. További részletek a www.bapco.com/products/mobilemark2007 weboldalon, a MobileMark07 akkumulátortesztben találhatók

3 Az Intel architektúra 64 bites számítási műveleteihez Intel® 64 architektúrához alkalmas processzorra, lapkakészletre, BIOS-ra, operációs rendszerre, eszköz-illesztőprogramokra és alkalmazásokra van szükség. Intel 64 architektúrához tervezett BIOS nélkül a
processzorok nem működnek (32 bites üzemmódban sem). A teljesítmény a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változik. További információk: www.intel.com/info/em64t. A négymagos megoldásokat a több szálat futtató szoftvertermékek, valamint a
hardvert érzékelő többfeladatos operációs rendszerek teljesítményének növelésére tervezték, így előnyeik teljes körű kihasználásához megfelelő operációs rendszer szükséges. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden vásárló és
szoftveralkalmazás számára. Az Intel számozása nem a nagyobb teljesítményt jelzi

4 Az Intel HD 3000 nem elérhető Celeron processzorok esetén. A Celeron konfigurációk Intel HD grafikát használnak

5 A MIL-STD-810G tesztelésnek nem volt célja az USA Védelmi Minisztériuma szerződéseinek, illetve a katonai célú használatnak való megfelelés demonstrálása. A teszteredmények nem nyújtanak garanciát a jövőbeli teljesítményre ezen tesztelési feltételek
mellett

6 Külön vagy választható funkcióként vásárolható meg

7 Az energia- és költségszámítások becsült értékek. Az eredmények a felhasználó által megadott információktól, a számítógép különféle (bekapcsolt, készenléti, hibernált, kikapcsolt) fogyasztási állapotaiban mért adatoktól, akkumulátoros vagy váltóáramú
tápellátásának idejétől, a hardverkonfigurációtól, a változó elektromos jellemzőktől és közműszolgáltatóktól függően eltérnek. A HP a vásárlóknak azt javasolja, hogy a HP Power Assistant által kimutatott információkat csak tájékoztatásként és a környezetterhelés
felméréséhez vegyék figyelembe. A környezetterhelési számítások a www.epa.gov/egrid/ weboldalon található U.S. EPA eGrid 2007 adatokon alapulnak. Az eredmények régiónként eltérnek. Microsoft Windows szükséges. Különálló grafikus konfiguráció
szükséges

8 A HP QuickWeb funkció Windows alapú rendszereken, a noteszgép kikapcsolt állapotában érhető el. Internet-hozzáférést igényel. Az időzítés függhet a rendszer konfigurációjától. Ez a funkció az akkumulátor eltávolítását követen úgy érhető el, ha a
noteszgépet a további használat előtt újraindítják

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírtak előzetes bejelentés 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 vagy
hiányosságokért.
Előfordulhat, hogy a Windows 7 teljes funkcionalitásának kihasználása érdekében frissítenie kell hardvereit és/vagy új eszközöket kell vásárolnia. Az egyes szolgáltatások elérhetősége eltérhet a Windows 7 operációs
rendszer különböző kiadásaiban. További információ: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
A Bluetooth a jogtulajdonos kereskedelmi védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company licenc birtokában használ. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft cégcsoport védjegye. Az Intel, a Celeron és
a Core az Intel Corporation vagy leányvállalatainak védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
4AA3-3225HUE. Március 2011

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/notebooks

Operációs rendszer Előtelepítve Támogatott
Eredeti Windows® 7 Professional 32
Eredeti Windows® 7 Professional 64
Eredeti Windows® 7 Home Premium 64
Eredeti Windows® 7 Home Basic 32 bites
FreeDOS

Processzor Intel® Core™ i7-2620M (2,70 GHz, 4 MB L3 gyorsítótár); Intel® Core™ i5-2540M (2,60 GHz, 3 MB L3 gyorsítótár); Intel® Core™ i5-2520M (2,50 GHz, 3 MB L3
gyorsítótár); Intel® Core™ i5-2410M (2,30 GHz, 3 MB L3 gyorsítótár)

Lapkakészlet Mobile Intel® QM67 Express

Memória DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 2048/4096/8192 MB; 2 SODIMM; 16 GB-ig bővíthető

Belső tárolás 250, 320 vagy 500 GB-os SATA II merevlemez (7200 f/p), 128 vagy 160 GB-os félvezető-alapú meghajtó, 3D DriveGuard

Bővítőfiók DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe; DVD-ROM

Képernyő 35,6 cm-es (14"-es) képátló, LED-es háttérvilágítás, HD csillogásmentes; 35,6 cm-es (14"-es) képátló, LED-es háttérvilágítás, HD+ csillogásmentes

Grafikus rendszer Integrált: Intel® HD Graphics 3000; Különálló: AMD RAdeon HD 6470M rendszer 1 GB különálló DDR3 videomemóriával

Hang/kép SRS Premium Sound hang, beépített sztereó hangszórók, sztereó fejhallgató/vonalkimenet, sztereó mikrofonbemenet, beépített mikrofoncsatlakozó (duál
mikrofoncsatlakozó opcionális webkamerával)

Vezeték nélküli támogatás HP hs2340 HSPA+ mobil szélessávú modem; HP un2430 EV-DO/HSPA mobil szélessávú modem; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom
802.11b/g/n; HP beépített modul Bluetooth 2.1+EDR vezeték nélküli technológiával; HP un2430 EV-DO/HSPA mobil szélessávú modul (2011 második negyedévétől)

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

Bővítőhelyek 1 Express Card/54; 1 intelligenskártya-olvasó; 1 SD/MMC

Portok és csatlakozók 2 USB 3.0; 1 kombinált eSATA/USB 2.0; 1 USB 2.0 töltéshez; 1 külső VGA-monitor; 1 DisplayPort; 1 1394a; 1 sztereó mikrofonbemenet; 1 sztereó
fejhallgató-/vonalkimenet; 1 váltóáramú tápegység; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 dokkolócsatlakozó; 1 másodlagos akkumulátorcsatlakozó

Bemeneti eszköz Folyadékelvezető, cseppálló billentyűzet; Érintőtábla be- és kikapcsológombbal, kétirányú görgetéssel, kézmozdulat-érzékeléssel és két választógombbal; Mutatópálca, két
további választógomb; 720p HD webkamera (egyes típusoknál)

Szoftver Roxio My DVD 2010 SE; Előtelepített Microsoft Office 2010 (a teljes Office 2010 programcsomag aktiválása termékkulcs megvásárlását igényli); Norton Internet Security
2011 (60 napos előfizetéssel). További szoftverek mellékelve; részletek a gyors specifikációknál.

Adatvédelem Alapkiépítésben: HP ProtectTools, Central Management kompatibilis, TPM beágyazott biztonsági lapka 1.2, továbbfejlesztett rendszerindítás előtti biztonság, HP Spare Key
(előzetes felhasználói beállítást igényel), HP Disk Sanitizer, Drive Encryption for HP ProtectTools, Credential Manager for HP ProtectTools, File Sanitizer for HP ProtectTools,
Smart Card kártyaolvasó, biztonsági zár foglalat Opcionális: Computrace Pro for HP ProtectTools, HP ujjlenyomat-érzékelő

Méretek 33,8 x 23,13 x 3,18 cm

Súly 2,07 kg kezdősúly

Energiahatékonysági megfelelés ENERGY STAR® minősítésű konfigurációk igényelhetők

Áramellátás 9 cellás (100 WHr) Li-Ion akkumulátor, 6 cellás (62 WHr) Li-Ion akkumulátor, HP hosszú üzemidejű 6 cellás (55 WHr) Li-Ion akkumulátor; 90 W-os intelligens váltóáramú
tápegység (különálló); 65 W-os HP intelligens váltóáramú tápegység (beépített); HP gyorstöltő

Garancia Három éves korlátozott HP Services garancia
1 év korlátozott jótállás az elsődleges akkumulátorra. Helyszíni szervizgarancia külön kérhető.
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Tartozékok és szolgáltatások

Windows®. Korlátok nélküli élet. A HP a Windows 7 operációs
rendszert ajánlja.

HP Professional sorozatú
Topload tok

A gyakran és hosszú ideig úton levő, mindig mozgásban levő szakemberek számára készült.

Termékszám: AT886AA

HP 120 W-os speciális
dokkolóállomás

Erőteljes asztali gépes környezetet létrehozó megoldás mobil irodai alkalmazáshoz, jövőbeni bővítési
lehetőségekkel.

Termékszám: NZ222AA

HP kijelző- és
noteszgépállvány

Tökéletes központ az állandóan úton levő üzleti utazó számára – a HP üzleti noteszgép egy akár két
képernyőt (a noteszgép kijelzőjét és egy külső képernyőt) támogató asztali megoldássá alakítható. A HP
állítható monitorállvány rugalmas kialakítása és az innovatív, állítható polc révén számos noteszgépmérethez
használható. Ez az állvány a dokkolóegységhez csatlakoztatható és dokkcsatlakozó nélküli noteszgépekhez
egyaránt alkalmas. A beépített talpgörgők révén az állvány elforgatható, így a munka könnyebben
megosztható másokkal. A két forgópántos, finoman mozgatható képernyőállvány maximális kényelmet
eredményez, jobb mélység-, magasság- és dőlésbeállítást tesz lehetővé.

Termékszám: AW662AA

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 dokkolóállomás kábelzár A HP dokkolóegység-kábelzár a korábbi záraknál sokkal egyszerűbben használható és fokozott biztonságot
nyújt. A HP dokkolóegység-kábelzár két lezárási lehetőséget kínál: csak a dokkolóegység lezárása (ami a
speciális dokkolóegység meghajtórekeszéhez való hozzáférést is meggátolja) vagy a dokkolóegység és a
noteszgép együttes lezárása.

Termékszám: AU656AA

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: U4415E

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/hpoptions

Üzemeltesse PC-jét a lehető leghatékonyabban a HP Support Assistant támogatásával: www.hp.eu/supportassistant


