
HP ProBook 430 G1 noteszgép

Minden munkahelyi igénynek megfelel. A HP ProBook készülékkel bárhol intelligensen és elegánsan dolgozhat. A beépített
biztonságnak és cseppálló billentyűzetnek köszönhetően kívül és belül is megbízható. Ezenkívül a vékony, stílusos kialakításnak
köszönhetően sokkal könnyebb a szállítása.

A HP aWindows operációs rendszert ajánlja.

Teljesítményre kialakítva.
Látható és érezhető stílus. A HP megbízható technológiát és modern stílust kínál – az
Ön igényeire szabva.
A HP ProBook teljesítménye visszafogott külsővel és elegáns kidolgozással egészül ki.
Kiváló sebesség. Az adatátvitel minden eddiginél gyorsabb. Az USB 3.0 technológiával
kihasználhatja a nagyobb átviteli sebességet és sávszélességet előnyeit.
Használja ki a lehető legjobban a virtuális konferenciákat. A dts Sound+ és a HD
webkamera1 gazdag hanggal és videóval kelti életre a munkát.2

Védje meg amunkáját.
Járjon túl a támadók eszén. A beépített biztonság védi a HP ProBook készüléket a
vírusok ellen, észleli a potenciális sérüléseket és riasztást küld, ha jogosulatlan
módosításokat talál.
A HP Client Security szoftvercsomag segítséget nyújt többek között a merevlemez
titkosításában, a nem kívánt vagy nem szükséges adatok végleges törlésében és a
jogosulatlan hozzáférés korlátozásában.
Folyamatos működés. A HP BIOS-védelem továbbfejlesztett védelmet biztosít a
vírustámadások és más biztonsági veszélyek ellen, valamint megelőzi az adatvesztést
és csökkenti az állásidőt.3
Nem kell többé megjegyeznie a jelszavakat. A HP Password Manager eszközzel
gyorsan jelentkezhet be különböző online fiókokba,4 így hosszabb és biztonságosabb
jelszavakat használhat.

Keményen dolgozik.
A HP ProBook készülékek komoly teszteken esnek át, így Önnek nem kell aggódnia a
teljesítményük miatt. A HP Total Test Process során a számítógépek 115 000 órás
teljesítménypróbákon esnek át, hogy biztosan jól teljesítsenek a megterhelő
munkakörnyezetekben.
Az ütések a mindennapok részei. A HP 3D DriveGuard a hirtelen mozgás érzékelésével
és a merevlemez-meghajtó védelmével óvja adatait útközben.5
Az alapjaitól erős technológiának köszönhetően bármilyen munkával megbirkózhat. A
könnyű súly és a tartósság érdekében ez a HP ProBook üvegszállal készül.
A cseppálló billentyűzetben elhelyezett vékony Mylar védőfólia-réteggel óvhatja
érzékeny elektronikáit és fontos alkatrészeit.

Minden a kapcsolatokról szól.
A HP Wireless Hotspot használatával egyszerűen megoszthatja az internetkapcsolatát,
így a munkatársak könnyebben csatlakozhatnak az internethez, és hatékonyabban
dolgozhatnak.6
Ne töltse minden idejét az irodában. Az opcionális, nagy sebességű vezeték nélküli
kapcsolatokkal,7 9 például a 4G LTE és a HSPA+ WWAN 7 8 hálózatokkal szabadabban
dolgozhat.
Bemutatókat, videókat és más tartalmakat oszthat meg a tv-képernyőn, kábelek
nélkül. Az Intel® Wireless Display használatával vezeték nélkül csatlakoztathatja a
ProBook készüléket kijelzőkhöz és projektorokhoz.10
Tegye személyesebbé a kommunikációt. A HP ProBook készüléken előre konfigurált
Skype™ programmal készen áll a webes csevegésekre és konferenciákra. Szinte mintha
jelen lenne.1 2
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Operációs rendszer Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Processzorcsalád Intel® Core™ i7 processzor; Intel® Core™ i5 processzor; Intel® Core™ i3 processzor

Processzor Intel® Core™ i3-4010U Intel HD Graphics 4400 kártyával (1,7 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag); Intel® Core™ i5-4200U Intel HD Graphics 4400 kártyával (1,6 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag); Intel® Core™ i7-4500U
Intel HD Graphics 4400 kártyával (1,8 GHz, 4 MB gyorsítótár, 2 mag)

Memória Legfeljebb 16 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Memória bővítőhelyek: 2 SODIMM

Belső tárolás legfeljebb 500 GB SATA (7200 f/p)
320 GB legfeljebb 500 GB SATA (5400 f/p)
120 GB legfeljebb 128 GB SSD

Képernyő 33,8 cm (13,3") képátlójú, LED-es háttérvilágítású HD csillogásmentes (1366 x 768)

Grafikus rendszer Beépítve: Intel® HD Graphics 4400

Hang/kép DTS Sound+; Beépített sztereó hangszórók; Beépített kétcsatornás mikrofon; Sztereó fejhallgató/vonali kimenet; Sztereó mikrofon/vonali bemenet

Vezeték nélküli támogatás HP hs3110 HSPA+ mobil szélessávú modul; HP lt4112 LTE/HSPA+ Gobi 4G; Kombinált Mediatek 802.11b/g/n (1x1) és Bluetooth 4.0; Realtek 802.11b/g/n (1x1); Kombinált Intel kétsávos vezeték nélküli hálózat
7260AN 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi és Bluetooth 4.0

Kommunikáció Realtek Ethernet (10/100/1000)

Bővítőhelyek 1 Secure Digital

Portok és csatlakozók 2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 HDMI; 1 sztereó mikrofonbemenet; 1 tápegység; 1 RJ-45; 1 fejhallgató/vonali kimenet 1 VGA

Bemeneti eszköz Teljes méretű, cseppálló billentyűzet
Kézmozdulatokat támogató érintőtábla LED-es be- és kikapcsoló gombbal, kétirányú görgetéssel és két gombbal
720p HD webkamera

Szoftver HP vezeték nélküli hozzáférési pont; Cyberlink Media Suite; HP ePrint; SMS Roaming riasztás; HP Mobile Connect; HP gyorsbillentyűk támogatása; HP 3D Driveguard; Winzip; PDF Complete Corporate Edition;
Skype-kompatibilis; HP Recovery Manager; Evernote; HP Support Assistant; Office vásárlása; Intel Wireless Display

Adatvédelem Alapkiépítésben: HP ügyfélbiztonság; Microsoft Defender; HP Drive Encryption; HP BIOS-védelem; Biztonságizár-csatlakozó; Opcionális: Intel® Anti-Theft (Computrace-előfizetés szükséges hozzá); HP
ujjlenyomat-olvasó

Méretek 32,5 x 23,35 x 2,1 cm (elöl)

Súly 1,5 kg kezdősúly

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

Akkumulátor típusa 4 cellás (44 WH4) lítiumion

Garancia 1 év korlátozott jótállás (bővítés lehetséges, külön megvásárolható), valamint 1 év jótállás az elsődleges akkumulátorra

1Opcionális webkamera szükséges.
2 Internet-hozzáférés szükséges.
3Az automatikus helyreállításhoz HP BIOS rendszerrel rendelkező HP Tools partíció szükséges. Az üzleti célú asztali számítógépek nem támogatják a HP BIOS-védelem ezen automatikus helyreállítási funkcióját.
4Internet Explorer böngésző szükséges. Lehetséges, hogy nemminden webhelyet és alkalmazást támogat.
5Microsoft Windows szükséges.
6 A vezeték nélküli hozzáférési pont alkalmazáshoz aktív internetkapcsolat és külön megvásárolható adatforgalmi előfizetés szükséges. A HP vezeték nélküli hozzáférési pont aktív állapotában a készüléken lévő alkalmazások továbbra is működnek, és
ugyanazon adatforgalmi előfizetést használják, mint a vezeték nélküli hozzáférési pont. A vezeték nélküli hozzáférési pont adathasználata további adatforgalmi díjakkal járhat. Az adatforgalmi előfizetés részleteiről érdeklődjön a szolgáltatójánál. Windows
rendszert igényel.
7 Külön vagy választható funkcióként vásárolható meg.
8 A HP ProBook 470 eszközön nem érhető el. A 4G LTE nemminden területen, és csak Intel processzorral felszerelt termékeken érhető el. A szélessávú szolgáltatás opcionális, és használata külön szolgáltatási szerződést igényel. A lefedettséggel és
elérhetőséggel kapcsolatban érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál.
9 Vezeték nélküli hozzáférési pont és internetkapcsolat szükséges. A nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pont elérhetősége korlátozott.
10Az integrált Intel Wi-Di funkció csak bizonyos konfigurációk esetén érhető el, és külön megvásárolható kivetítő, tv-készülék vagy számítógép-monitor szükséges integrált vagy külső Wi-Di vevőegységgel. A külső Wi-Di vevőegységek szabványos, szintén külön
beszerezhető HDMI-kábellel csatlakoztathatók a kivetítőhöz, televízióhoz vagy számítógép-monitorhoz.

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.

A képen látható termék csak illusztráció. © 2013 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.

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 és a Core az Intel Corporation vagy leányvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai 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 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 3005pr USB 3.0 porttöbbszöröző Minden, amire nap mint nap szüksége lehet, egyetlen egyszerű csatlakozással rendelkezésre áll. A HP
3005pr USB 3.0 portreplikátor a legjobb platformfüggetlen megoldásunk megosztott hozzáférésű (hot
desking) környezetek számára. Csatlakozzon az internethez, tegyen azonnal elérhetővé akár hat, napi
rendszerességgel használt USB-eszközt, továbbá javítsa termelékenységét azzal, hogy – egyetlen USB 3.0
kábellel – két külső kijelzőre is csatlakozik.
Termékszám: H1L08AA

HP Comfort Grip vezeték nélküli egér A 30 hónap akkumulátor-üzemidejű HP Comfort Grip vezeték nélküli egér tökéletesen illik a HP üzleti
notebookjainak merész és modern formavilágához.
Termékszám: H2L63AA

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

HP Professional vékony felültöltős
táska

A HP Professional vékony, felültöltős táskában mappák és más dokumentumok is tarthatók, emellett
tárolóhelyet nyújt névjegyek, kézi számítógépek, mobiltelefonok, tollak, váltóáramú adapter és az irodától
vagy otthontól távoli, hosszú tartózkodáshoz szükséges minden egyéb dologhoz. A gyakran és hosszú
ideig úton levő, mindig mozgásban levő szakemberek számára készült.
Termékszám: H4J91AA

HP Care Pack: 3 éves, egy munkanapon
belüli, 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

A képen látható termék csak illusztráció. © 2013 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.

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 és a Core az Intel Corporation vagy leányvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.További tájékoztatás: www.hp.eu/hpoptions
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