
A vállalati elit. Ez az eredeti Windows® 7 Professional
operációs rendszerhez optimalizált, kiváló noteszgép 35,6
cm-es (14 hüvelykes) képátlójú kijelzőt és elképesztő
akkumulátoros üzemidőt biztosít. Az üzleti felhasználásra
tervezett kialakítás, a többféle választható grafikus
rendszer1, a hatékony feldolgozó képesség és a kitűnő
hangminőség garantáltan nagy hatást eredményez.

A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.

HP EliteBook 8470p noteszgép

Utazásra készült.
A modern kialakítást és pontos műszaki tervezést ötvöző HP
EliteBook 8470p egy csodálatos termék, platina színű
burkolatban.
Az üzleti használatra tervezés azt jelenti, hogy ez a
hordozható számítógép kibírja az üzleti utazásokkal járó
megpróbáltatásokat. Ezen felül, a HP EliteBook 8470p
megfelel a rázkódásra, porra, magasságra, hőmérsékletre
és leesésre vonatkozó, szigorú MIL-STD 810G szabvány
tesztjén2.
Vigye magával. Ez a 35,6 cm-es (14 hüvelykes) képátlójú
HD3 kijelzővel és mindössze 2,07 kg kezdősúllyal
rendelkező noteszgép könnyedén hordozható
megbeszélések vagy akár országok között.

Hosszú üzemidejű akkumulátor.
A munka gyakran nyolc óránál tovább is eltart. Szerencsére
a HP EliteBook 8470p is bírja erővel. Csodás
akkumulátor-üzemidő, akár 9.154 órán át, így a számítógép
egy teljes munkanapon át használható.
Egy megfelelően konfigurált HP EliteBook 8470p
számítógépen a HP ultranagy üzemidejű
noteszgép-akkumulátor1 és a 9 cellás elsődleges
akkumulátor kombinációja egyetlen töltéssel akár 24 óra 15
perces5 számítógép-használatot is lehetővé tesz –
álommegoldás az utazó felhasználók számára.
A sokféle elsődleges és másodlagos akkumulátorkínálat
lehetővé teszi a választást a legkisebb súly, illetve a
leghosszabb akkumulátor-üzemidő között

Teljesítménybajnok.
Választható UMA vagy nagy teljesítményű különálló grafikus
rendszer1, főnököt és munkatársakat elkáprázató, hatásos
képi elemek létrehozásához. Az AMD Eyefinity
technológiával6 összesen négy további csatlakoztatott
monitorra magával ragadó grafikai és számítógépes élmény
varázsolható.
A vPro™ technológiával3,7 rendelkező új, 3. generációs
Intel® Core™ processzorok lehetővé teszik a vírusfertőzött
számítógépek távoli konfigurálását, diagnosztikáját,
elszigetelését és javítását, így hozzájárulnak az informatikai
karbantartási költségek csökkentéséhez.
Fokozódó munkaterhelés esetén az Intel Turbo Boost 2.0
technológia7 biztosítja a számítógépnek a szükséges
processzorteljesítmény-többletet.
Videokonferenciák, web alapú oktatások9 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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SPECIFIKÁCIÓK

A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.

Operációs rendszer 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™ i7-3520M (2,90 GHz, 4 MB L3 gyorsítótár, 2 mag); Intel® Core™ i5-3360M (2,80 GHz, 3 MB L3 gyorsítótár, 2 mag); Intel® Core™ i5-3320M (2,60
GHz, 3 MB L3 gyorsítótár, 2 mag); Intel® Core™ i5-3210M (2,50 GHz, 3 MB L3 gyorsítótár, 2 mag)

Lapkakészlet Mobil Intel® QM77 Express

Memória Legfeljebb 16 GB 1600 MHz
Memória bővítőhelyek 2 SODIMM

Belső tárolás 320, 500 vagy 750 GB-os SATA II merevlemez (7200 f/perc), 128 vagy 180 GB-os félvezető-alapú meghajtó vagy 256 GB-os öntitkosító félvezető-alapú meghajtó,
HP 3D DriveGuard

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

Képernyő 35,6 cm-es (14,0"-es) képátlójú, LED-es háttér-világítású HD, csillogásmentes (1366 x 768); 35,6 cm-es (14,0"-es) képátlójú, LED-es háttér-világítású HD+,
csillogásmentes (1600 x 900)

Grafikus rendszer Integrált: Intel® HD Graphics 4000; Különálló: AMD Radeon HD 7570M (1 GB GDDR5 saját)

Hang/kép SRS Premium Sound PRO; Beépített sztereó hangszórók; Sztereó fejhallgató-/vonali kimenet; Sztereó mikrofonbemenet; Beépített két tömbmikrofon

Vezeték nélküli támogatás HP hs2350 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; HP
integrált Bluetooth 4.0+ EDR technológiával

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

Bővítőhelyek 1 Express Card/54; 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 Microsoft® Office Starter: 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; Microsoft Security Essentials; HP Connection
Manager; HP gyorsbillentyű támogatása; HP Power Assistant; HP ProtectTools for Central Management; HP ProtectTools Security Manager; HP Recovery Manager;
HP Support Assistant; HP webkameraszoftver (egyes típusok esetén); Adobe® Flash Player; Corel WinDVD (egyes típusoknál); PDF Complete vállalati kiadás;
Roxio MyDVD Business 2010 (egyes típusoknál); Roxio Secure Burn (egyes típusoknál); A Skype használatára felkészítve (internet-hozzáférés szükséges); WinZip
Basic

Adatvédelem Alapkiépítésben: HP Disk Sanitizer; HP ProtectTools; HP Spare Key (előzetes felhasználói beállítást igényel); Central Management for HP ProtectTools; Credential
Manager for HP ProtectTools; Drive Encryption for HP ProtectTools; Továbbfejlesztett rendszerindítás előtti biztonság; Arcfelismerés a HP ProtectTools
megoldáshoz; File Sanitizer for HP ProtectTools; Microsoft Security Essentials; TPM beágyazott biztonsági chip 1.2; intelligenskártya-olvasó; Biztonságizár-nyílás;
Opcionális: Computrace (külön vásárolható meg; előfizetést igényel); Intel lopásgátló technológia (Absolute Computrace előfizetést igényel); HP ujjlenyomat-olvasó;
HP Privacy Filter

Méretek 33,8 x 23,1 x 3,4 cm

Súly 2,07 kg kezdősúly

Energiahatékonysági megfelelés ENERGY STAR® minősítésű konfigurációk igényelhetők; EPEAT® ott, ahol a HP kereskedelmi asztali termékeket regisztrál. A bejegyzés országonkénti állapota a
www.epeat.net webhelyen ismerhető meg.

Áramellátás 9 cellás (100 Wh) lítiumion; 6 cellás (62 Wh) lítiumion; HP hosszú üzemidejű 6 cellás (55 Wh); 90 W-os intelligens váltóáramú adapter (külön grafikus rendszerrel
rendelkező típusok); 65 W-os intelligens HP váltóáramú adapter (beépített grafikus rendszerrel rendelkező típusok); HP gyorstöltő (9 cellás elsődleges vagy
másodlagos akkumulátorokon nem támogatott)

Akkumulátor üzemideje 9 cellás (100 Wh) lítiumion: akár 14 óra 15 perc; 6 cellás (62 Wh) lítiumion: akár 9 óra 15 perc

Garancia Három éves korlátozott HP Services garanciával
1 év korlátozott garancia az elsődleges akkumulátorra, 3 év korlátozott garancia a HP Long Life akkumulátorra (csak 3 éves platformgarancia esetén). Helyszíni
szervizgarancia külön kérhető.

1 Külön vagy választható funkcióként vásárolható meg.
2 A tesztelésnek nem volt célja a DOD-szerződések követelményeinek, illetve a katonai célú használatnak való megfelelés demonstrálása. Az eredmények nem nyújtanak garanciát a jövőbeli teljesítményre ezen tesztelési feltételek mellett.
3 A HD képminőséghez HD tartalomra van szükség.
4 Az akkumulátor üzemideje a típustól, a konfigurációtól, az 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. Részletek: www.bapco.com /products/mobilemark2007.
5 Az akár 36 órás üzemidő eléréséhez HP 9 cellás (100 Wh-s) elsődleges akkumulátor, külön megvásárolható HP BB09 ultranagy üzemidejű noteszgép-akkumulátor, valamint a legújabb Intel grafikus illesztőprogram és HP BIOS letöltése szükséges.
A noteszgépet Intel grafikus vezérlővel, opcionális Intel 160 GB-os SSD meghajtóval, HP LED HD kijelzővel és Windows 7 operációs rendszerrel kell kérni. Az akkumulátor üzemideje a termék típusától, a konfigurációtól, a betöltött alkalmazásoktól, a
funkcióktól, valamint a vezeték nélküli és energiagazdálkodási beállításoktól függően változik. Az akkumulátor maximális kapacitása idővel és a használattal csökken.
6 Az AMD Eyefinity technológia különálló AMD grafikus konfigurációt igényel. A támogatott képernyők teljes száma típusonként változó. A HP EliteBook 8470p akár négy képernyőt is támogat.
7 E technológia egyes funkciói, például az Intel Active felügyeleti technológia és az Intel® virtualizációs technológia futtatásához külső, kiegészítő szoftverekre van szükség. Az Intel vPro technológia jövőbeni „virtuális készülékek” alkalmazásainak
elérhetősége a külső szoftverszállítóktól függ. Microsoft Windows szükséges.
8 Az Intel® Turbo Boost technológia Intel Turbo Boost képességű processzorral rendelkező számítógépet igényel. Az Intel Turbo Boost teljesítménye függ a hardvertől, a szoftvertől és a rendszer általános konfigurációjától.
9 Internetelérést igényel.

© Copyright 2012 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://windows.microsoft.com/hu-HU/windows7/products/home.
A Bluetooth a jogtulajdonos kereskedelmi védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company engedéllyel használ. A Microsoft és a Windows 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.
4AA3-7541HUE. Június 2012

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.eu/notebooks
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TARTOZÉKOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.

HP 14,0"-es adatvédelmi
szűrő

Nem kell aggódni a kíváncsi szemek miatt. A HP egyedi megoldása gondoskodik róla, hogy a bizalmas
üzleti adatokat, a személyes információkat és a pénzügyi adatokat csak az lássa, aki közvetlenül a
hordozható számítógép kijelzője előtt ül.

Termékszám: AU100AA

HP BB09 ultrahosszú
üzemidejű
noteszgép-akkumulátor

A HP ultrahosszú üzemidejű akkumulátor lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig dolgozzon önállóan hálózati
csatlakozóaljzattól távol. Az ultrahosszú üzemidejű akkumulátor kényelmesen tölthető a beépített portba
csatlakoztatott váltakozó áramú adapterrel, amikor nem használják. Nagyobb akkumulátor-üzemidejének
köszönhetően ez az akkumulátor nagyszerű megoldás olyan felhasználók számára, akiknek maximális
akkumulátorkapacitásra van szüksége az egész napos számítógép-használathoz.

Termékszám: QK640AA

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

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

A HP Support Assistant révén számítógépe mindig a legjobb formáját nyújtja: www.hp.eu/supportassistant


