
Szerelje fel csapatát a HP új 35,6 cm (14") képátlójú üzleti
laptopjával, melyet professzionális dizájn, a legújabb Intel
technológia, közös dokkolhatóság 1 és a grafikus megoldások
széles választéka jellemez.

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

HP ProBook 6460b noteszgép
Üzleti igényekhez igazítva

Teljesen új, professzionális dizájn
A volfrám színű, kiemelkedő dizájnnal készült HP
ProBook 6440b szemcseszórással kialakított
kijelzőborítással, magnéziummal megerősített ABS
házzal, valamint vízelvezetős alsó borítással
rendelkezik, mely megvédi a számítógépet a
kisebb mennyiségű ráömlött folyadéktól. A teljes
méretű billentyűzet lehetővé teszi a gyors gépelést,
és hatékonyabb mozdulathasználatot tesz
lehetővé.
Nagy teljesítmény és fejlett grafikus képességek
Az elkészített dokumentumokat, bemutatókat és
táblázatokat gyorsan megoszthatja
munkatársaival. Az új Intel architektúra 2.
generációs kétmagos Intel® Core™ i5 2 és i3 2

processzorokat tartalmaz, melyek elképesztő
teljesítményt, reakcióidőt és grafikát nyújtanak.
Intel® Celeron® processzorok is elérhetők 3.
Válasszon Intel® HD Graphics 3000 3 grafikus
rendszert, mely nagy teljesítményt és multimédiás
képességeket nyújt.
Teljesítmény és hordozhatóság
A HP ProBook 6460b jól olvasható 35,6 cm (14")
képátlójú HD 4 kijelzőt tartalmaz.
Széles körű akkumulátorlehetőségek
A sokféle akkumulátorlehetőséggel olyan
laptopkonfigurációt választhat, amely az Önnek
megfelelő mobilitást és akkumulátoros üzemidőt
nyújtja 5.

Védelemre tervezve
A HP ProtectTools egy olyan biztonsági csomag,
amely háromszoros védelmet biztosít a
felhasználónak az erős hitelesítés, valamint az
adatok nyugalmi és mozgó állapotban való
védelme révén 6.
Megtervezett környezetvédelem
A HP Power Assistant 7 meghosszabbítja az
akkumulátoros üzemidőt, és csökkenti az
energiafogyasztást. Integrált megoldás, mely
egyszerű felületen keresztül méri és naplózza a
rendszertől kapott energiafelhasználási adatokat.
Egyszerűség
A HP QuickWeb 8 rendszerrel gyorsan,
kényelmesen és biztonságosan férhet hozzá az
internethez, e-mailjeihez, névjegyeihez, valamint
naptárához – mindezt egyetlen gombnyomással,
hosszú rendszerindítási idő nélkül. A HP ProBook
6460b közös dokkolási lehetőségei 1 révén a
szakemberek számos különböző helyen
osztozhatnak a dokkolási megoldásokon.
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SPECIFIKÁCIÓK

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

1 Külön vagy választható funkcióként vásárolható meg
2 Az Intel architektúra 64 bites működéséhez az Intel® 64 architektúrával kompatibilis processzorra, chipkészletre, BIOS-ra, operációs rendszerre, eszköz-illesztőprogramokra és alkalmazásokra van szükség. Az 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 processzorokat a több szálat futtató szoftverek, valamint az ilyen
hardvert kihasználó többfeladatos operációs rendszerek teljesítményének növelésére tervezték, így előnyeik teljes körű kihasználásához megfelelő operációs rendszer szükséges. Ez a technológia nem feltétlenül jelent előnyt minden vásárló és szoftveralkalmazás
számára. Az Intel számozása nem a nagyobb teljesítményt jelzi

3 Az Intel HD Graphics 3000 grafikus rendszer nem érhető el Celeron processzorok esetében. A Celeron konfigurációkban Intel HD Graphics rendszer található
4 A HD képminőség eléréséhez HD tartalom szükséges
5 Az akkumulátor üzemideje a termék típusától, a konfigurációtól, a betöltött alkalmazásoktól, a funkcióktól, a használattól, valamint a vezeték nélküli és energiagazdálkodási beállításoktól függően változhat. Az akkumulátor maximális kapacitása idővel és a
használattal természetes módon csökken. További részletek a www.bapco.com/products/mobilemark2007 címen elérhető MobileMark07 akkumulátortesztben olvashatók. 6 Microsoft Windows szükséges
7 A teljesítmény- és költségszámítások becslések. Az eredmények a felhasználó által megadott információktól, a számítógép különféle (bekapcsolt, készenléti, hibernált, kikapcsolt) állapotaiban töltött időtartamtól, az akkumulátoros és hálózati üzem időtartamától,
a hardverkonfigurációtól, a változó áramszolgáltatási díjaktól és az áramszolgáltatóktól függően eltérhetnek. A HP a vásárlóknak azt javasolja, hogy a HP Power Assistant által biztosított információkat csak tájékoztatásként és a környezetre kifejtett hatás
ellenőrzéséhez vegyék figyelembe. A környezetre kifejtett hatásra vonatkozó számítások a www.epa.gov/egrid/ címen elérhető U.S. EPA eGrid 2007 adatokon alapulnak. Az eredmények régiónként eltérhetnek. Microsoft Windows szükséges. Különálló grafikus
kártyát tartalmazó konfiguráció szükséges

8 A HP QuickWeb funkció Windows XP, Windows Vista vagy Windows 7 alapú rendszereken, a noteszgép kikapcsolt állapotában érhető el. Internetelérés szükséges. 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.
4AA3-3222HUE. 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 32
Eredeti Windows® 7 Home Premium 64
Eredeti Windows® 7 Home Basic 32 bites
Eredeti Windows® 7 Starter
Eredeti Windows Vista® Home Basic, 32 bites
SUSE Linux Enterprise 11
FreeDOS

Processzor 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); Intel® Core™ i3-2310M (2,10 GHz, 3 MB L3 gyorsítótár)

Lapkakészlet Mobil Intel® QM67 Express; Mobil Intel® HM65 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/perc), 128 GB-os félvezető-alapú meghajtó, 3D DriveGuard

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

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

Grafikus rendszer Integrált Intel® HD Graphics 3000 vagy Intel® HD Graphics

Hang/kép SRS prémium hang, beépített sztereó hangszórók, sztereó fejhallgató-kimenet/vonali kimenet, sztereó mikrofonbemenet, beépített mikrofon (beépített dupla mikrofon
opcionális webkamerával)

Vezeték nélküli támogatás HP hs2340 HSPA+ mobil szélessávú modul; HP un2430 EV-DO/HSPA mobil szélessávú modul; 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 májusától érhető el)

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

Bővítőhelyek 1 Express Card/54; 1 SD/MMC; Opcionálisan beépített intelligenskártya-olvasó lehet az ExpressCard/54 bővítőhely helyett

Portok és csatlakozók 3 USB 2.0; 1 eSATA/USB kombinált port; 1 külső VGA-monitor; 1 DisplayPort; 1 sztereó mikrofonbemenet; 1 sztereó fejhallgató-/vonali kimenet; 1 1394a; 1 váltakozó
áramú tápegység; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 dokkolócsatlakozó; 1 másodlagos akkumulátorcsatlakozó

Bemeneti eszköz Teljes méretű cseppálló billentyűzet vízelvezetőkkel; Érintőtábla be- és kikapcsoló gombbal, kétirányú görgetéssel, mozdulatokkal és két gombbal; Pöcökegér két további
pöcökegérgombbal (egyes típusokon); 720p HD webkamera (egyes típusokon)

Szoftver Roxio Secure Burn; Előre telepített Microsoft Office 2010 (a teljes Office 2010 programcsomag aktiválásához termékkulcsot kell vásárolni); Norton Internet Security 2011
(60 napos előfizetéssel). További tartozék szoftverek; a részleteket lásd a QuickSpecs dokumentumban.

Adatvédelem Alapkiépítésben: HP ProtectTools, központi felügyelet, TPM beágyazott biztonsági chip 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, biztonsági
zár; Opcionális: Computrace Pro for HP ProtectTools, HP ujjlenyomat-olvasó, intelligenskártya-olvasó (ExpressCard-bővítőhely helyett), HP Privacy Filter

Méretek 33,8 x 23,1 x 3,4 cm

Súly 2,02 kg kezdősúly

Energiahatékonysági megfelelés ENERGY STAR® minősítésű konfigurációk igényelhetők

Áramellátás 6 cellás (55 Wh) lítiumion; 65 W-os HP intelligens váltakozó áramú tápegység; HP gyorstöltő

Garancia 1 éves beszállítás, átvétel és visszaküldés egyes országokban (bővítés lehetséges, külön vásárolható meg), 1 év garancia az elsődleges akkumulátorra.
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Tartozékok és szolgáltatások

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

HP Business nylon hordtáska A HP üzleti nylon hordtáska belső és külső kialakítása elnyeri az utazó felhasználók tetszését. A strapabíró
nylonból készült táska jókora, felül nyitható rekeszt kínál, amely bőséges helyet biztosít az anyagok, valamint
a névjegyek, mobiltelefonok és egyéb kellékek rendezett tárolásához. Max. 16,1"-es (40,89 cm-es)
noteszgép hordozására alkalmas, és egy max. 12,1"-es (30,73 cm-es) mini, vagy vékony és könnyű
noteszgéphez való neoprén tokot is tartalmaz. A kényelmes külső zsebek gyorsan elérhetővé teszik a gyakran
használt holmikat, cipzárral és tépőzárral zárhatók. A fülek és a vállheveder párnázata kényelmes hordozást
biztosít. A HP nylon hordtáska ráadásul csomagszállító kocsihoz vagy bőröndhöz is rögzíthető. Az egyedi
átfűzhető szíjjal a táska a csomagszállító kocsi fogantyújához vagy a bőrönd füléhez rögzíthető,
megelőzendő az elkallódást vagy a lopást.

Termékszám: BP848AA

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

Termékszám: VB041AA

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 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 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: U4386E

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


