
A HP legerősebb mobil munkaállomása nagy teljesítményű,
professzionális grafikát, extrém számítási teljesítményt, 43,9 cm
(17,3") képátlójú kijelzőt, valamint olyan, szögletes dizájnt
vonultat fel, amely erőt sugároz.

A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.

HP EliteBook 8760w mobil munkaállomás
Kirobbanó erő

Új, szögletes dizájn
A precíziósan préselt háztól a sugárirányban csiszolt
kijelzőfedélig a HP EliteBook 8760w minden porcikája
erőt sugároz. A 8760w megfelel a leejtésre, rázkódásra,
porra, magasságra és magas hőmérsékletre1 vonatkozó,
szigorú katonai (MIL-STD 810G) szabványnak, így
valódi robusztusságot biztosít az üzleti felhasználás
során.
Kiemelkedő, munkaállomás szintű grafikus és számítási
teljesítmény
Maximalizálja a grafikus teljesítményt az AMD vagy az
NVIDIA professzionális grafikus megoldásaival, amelyek
tesztekkel és tanúsítványokkal igazolt teljesítménnyel és
megbízhatósággal futtatják a legigényesebb
professzionális alkalmazásokat is. Több feladatot,
folyamatot és alkalmazást futtathat egyszerre a 2.
generációs Intel® Core™ i72 és i52 processzoroknak és
a négy SODIMM memóriamodul támogatásával
elérhető max. 32 GB memóriának köszönhetően3. A HP
Performance Advisor pedig egy egyszerű, hatékony
szoftvervarázslót ad a kezébe, amely végigvezeti a
kezdeti konfiguráláson és testreszabáson, valamint
optimalizálja a rendszert minden egyes telepített új
alkalmazáshoz és illesztőprogramhoz.
Konzisztens és élethű színek
A HP DreamColor kijelző mobil kijelzőkön sosem látott
színhűséget és -pontosságot nyújt. A HP DreamColor
kijelzők széles látószöget és nagy kontrasztarányt
nyújtanak, és a hagyományos noteszgépkijelzőkhöz
képest 64-szer annyi színt képesek megjeleníteni, így
ideálisak olyan felhasználók számára, akik pontos,
konzisztens színeket igényelnek a koncepció
megalkotásától a gyártásig.

Bővítse lehetőségeit
Az AMD Eyefinity technológia segítségével a
felhasználók legfeljebb 5 különálló kijelzőt hajthatnak
meg, illetve a kijelzőkből egyetlen nagy megjelenítési
felületet hozhatnak létre a maximális képernyőméret
elérése érdekében4.
Egyszerűség
Az SRS Premium Sound páratlan hangélményt biztosít
multimédiás tartalmak hallgatásakor, multimédiás
bemutatók tartásakor és digitális tartalomszerkesztés
során, így a felhasználhatók úgy hallgathatják a zenét
és a térhatású hangokat, amilyennek azt eredetileg
szánták.
Védelemre tervezve
A HP ProtectTools a biztonsági technológiák olyan
portfóliója, amelyek könnyen kezelhetők, robusztusak és
központilag felügyelhetők bármilyen méretű
vállalkozásban, HP és nem HP ügyfél-számítógépekről
egyaránt.
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SPECIFIKÁCIÓK

A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.

1 A MIL-STD-810G tesztelésnek nem volt célja az USA Védelmi Minisztériuma szerződéseinek, illetve a katonai célú használatnak való megfelelés demonstrálása
2 Az Intel architektúra 64 bites számítási műveleteihez az Intel® 64 architektúrához alkalmas processzorra, chipkészletre, BIOS-ra, operációs rendszerre, eszköz-illesztőprogramokra és alkalmazásokra van szükség. Az Intel 64 architektúrával kompatibilis 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 szoftverek, valamint a
négymagos 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
3 Az összesen 32 GB memóriát támogató négy SODIMM memóriafoglalat csak a négymagos rendszereken érhető el
4 Az 5 monitor támogatásához külön megvásárolható HP továbbfejlesztett dokkolóegység szükséges
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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 Vista® Home Basic, 32 bites
FreeDOS

Eredeti Windows® 7 Enterprise
Eredeti Windows® 7 Ultimate
Eredeti Windows® Vista Enterprise
Eredeti Windows® Vista Business
Eredeti Windows® XP Professional
SUSE Linux Enterprise Desktop
Red Hat Enterprise Linux 6.0

Processzor Intel® Core™ i7-2920XM (2,50 GHz, 8 MB L3 gyorsítótár); Intel® Core™ i7-2820QM (2,30 GHz, 8 MB L3 gyorsítótár); Intel® Core™ i7-2630QM (2,00 GHz, 6 MB L3
gyorsítótár); 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)

Lapkakészlet Mobile Intel® QM67 Express

Memória DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 2048/4096/8192 MB; 2 vagy 4 SODIMM; 32 GB-ig bővíthető

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

Bővítőfiók Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD-ROM; A bővítőrekesz optikai meghajtót, 500 GB 7200 f/perc merevlemezt vagy súlycsökkentő
betétet tartalmazhat.

Képernyő 43,9 cm (17,3") képátlójú, LED-es háttér-világítású HD+ WVA csillogásmentes (1600 x 900); 43,9 cm (17,3") képátlójú, LED-es háttér-világítású FHD WVA csillogásmentes
(1920 x 1080); 43,9 cm (17,3") képátlójú, LED-es háttér-világítású FHD UWVA csillogásmentes DreamColor (1920 x 1080)

Grafikus rendszer AMD FirePro M5950 1 GB saját GDDR5 videomemóriával; NVIDIA Quadro 3000M 2 GB saját GDDR5 videomemóriával; NVIDIA Quadro 4000M 2 GB saját GDDR5
videomemóriával; NVIDIA Quadro 5010M 4 GB saját GDDR5 videomemóriával; Az AMD Eyefinity technológiával legfeljebb öt különálló kijelző használható HP
továbbfejlesztett dokkolóegység használata esetén

Hang/kép SRS Premium Sound; Beépített sztereó hangszórók; Dupla tömbmikrofon; Hangelnémító gomb; hangerőnövelő- és csökkentő funkcióbillentyűk; Sztereó fejhallgató-/vonali
kimenet; Sztereó mikrofon-/vonali bemenet

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

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 USB 2.0; 1 USB 2.0 töltő; 1 kombinált eSATA/USB; 1 külső VGA-monitor; 1 DisplayPort; 1 1394a; 1 sztereó mikrofonbemenet; 1 sztereó fejhallgató-/vonali
kimenet; 1 tápcsatlakozó; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 dokkolócsatlakozó; 1 másodlagos akkumulátorcsatlakozó

Bemeneti eszköz Teljes méretű, levezetőcsatornás, cseppálló billentyűzet numerikus billentyűzettel; Érintőtábla be- és kikapcsoló gombbal, kétirányú görgetéssel, mozdulatokkal és három
gombbal; Pöcökegér három további pöcökegérgombbal; HD webkamera (egyes típusokon)

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 HP ProtectTools Security Manager; Központilag felügyelhető; HP ujjlenyomat-érzékelő; Beépített intelligenskártya-olvasó; Fejlett rendszerindítás előtti biztonság
(többfelhasználós/többtényezős); HP SpareKey; Egylépéses bejelentkezés; TPM 1.2 beágyazott biztonsági chip; HP Disk Sanitizer; Biztonságizár-nyílás; Biztonsági csavar
az alsó fedélhez; Intel AT támogatása

Méretek 41,65 x 27,27 x 3,74 cm

Súly 3,47 kg kezdősúly; A kezdősúly félvezető-alapú meghajtóval és súlycsökkentő betéttel értendő

Energiahatékonysági megfelelés ENERGY STAR® minősítésű konfigurációk igényelhetők

Áramellátás 8 cellás (83 Wh) lítiumion akkumulátor; HP hosszú üzemidejű 8 cellás (75 Wh) lítiumion akkumulátor; 230 W-os vékony váltakozó áramú tápegység; 200 W-os intelligens
váltakozó áramú tápegység

Garancia 3 éves beszállítás (visszaszállításos garancia néhány országban (bővítés lehetséges, külön megvásárolható)), 1 év garancia az elsődleges akkumulátorra vagy 3 év
garancia a HP hosszú üzemidejű akkumulátorra (csak 3 éves platformgaranciával érhető el).
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Tartozékok és szolgáltatások

A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.

HP Deluxe négykerekű
görgős táska

A HP Deluxe 4 Wheel Roller egy tartós nejlontáska, amelybe minden belefér, amire egy 2 napos utazáshoz
szükség lehet. A több részre osztott külső rekeszben elférnek a fontos akták és az üzleti alapkellékek. A táska
fő rekesze bélelt zsebeket tartalmaz, amelyekben elfér akár egy 17,3 hüvelykes (43,93 cm-es) laptop a
tartozék kábeleivel együtt. A hatalmas harmadik rekeszben bőven elfér egy váltás ruha, egy pár cipő és a
pipereszerek. A behúzható fogantyú kétféle hosszra is beállítható. A négy darab, 360 fokban forgó kerék
jobb manőverezést biztosít, és döntve és felállítva is lehetővé teszi a táska húzását.

Termékszám: XW576AA

HP 230 W-os speciális
dokkolóállomás

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

Termékszám: NZ223AA

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 Notebook Projection
Companion

A zsúfolt, kisebb helyszínekhez tervezett HP noteszgép-kivetítő kiegészítő ideális a sokat utazó felhasználók
számára. Ez a HP üzleti és vásárlói noteszgépekkel, valamint más, VGA csatlakozóval rendelkező
noteszgépekkel kompatibilis, ultramobil, erőteljes és tartós tartozék útközben elsődleges vagy tartalék
kivetítőként is használható. A DLP technológia éles képeket, tiszta szöveget és élénk színeket biztosít a
bemutatókhoz. Ez az alig 0,42 kg-os és csak 3,6 x 1,6 x 4,4 hüvelyk (9,3 x 4,0 x 11,1 cm) méretű,
figyelemreméltóan kicsi kivetítő könnyen elfér a noteszgép hordtáskájában.

Termékszám: AX325AA

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: U4414E

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

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


