
Štýlová dostupnosť. 15,6-palcový displej s vysokým rozlíšením, procesory Intel

Spoločnosť HP odporúča systém Windows Vista® Business.

Prenosný PC HP ProBook 4510s
Vďaka pôsobivej kombinácii mobilných kancelárskych
funkcií je nový prenosný počítač HP ProBook 4510s
zariadením s výborným pomerom ceny a výkonu.

Technológia na plnenie úloh
Prenosný počítač HP ProBook 4510s sa vyznačuje
štýlovým dizajnom, ukrývajúcim množstvo funkcií, ktorými
sú bežne vybavené len oveľa drahšie prenosné počítače.
V novom farebnom vyhotovení Merlot alebo lesklom
čiernom (Noir) a so štýlovou klávesnicou a samostatnou
numerickou klávesnicou prináša prepracovanú
jednoduchosť s čistým dizajnom a najnovšie procesory
Intel® Core™2 Duo 1.

Nízkoprofilový, 15,6-palcový displej s pomerom strán
obrazu 16:9 HD 2 a LED podsvetlením vám ponúkne
vylepšený jas, kontrast a čistotu a oveľa nižšiu spotrebu
energie než bežné LCD displeje. Vyberte si vysokovýkonnú
samostatnú grafickú kartu ATI so samostatnou video
pamäťou alebo integrovanú grafickú kartu Intel UMA 3,
ktorá podľa potreby využíva pamäť systému.

Či ste na druhom konci ulice alebo na druhom konci
krajiny, integrované technológie HP Mobile Broadband,
Gobi 4, Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN 5 and Bluetooth® vám
umožnia zostať v spojení.

Profesionálne inovácie HP vám pomáhajú sústrediť sa na
prácu
Vytvorený na ochranu. Integrované, prispôsobiteľné
bezpečnostné riešenia zabezpečenia pomáhajú chrániť
vašu sieť, vaše aplikácie aj údaje. Funkcia File Sanitizer
pre HP ProtectTools 6 dokáže permanentne vymazať
jednotlivé súbory, priečinky a osobne identifikovateľné
údaje z vášho prenosného počítača. Vytvorený na
zjednodušenie. HP QuickLook 2 7 poskytuje možnosť
čítania emailov, kalendára, úloh a kontaktných informácií v
okamihu stlačením jediného tlačidla bez toho, aby ste
museli štartovať celý systém. Vytvorený na výdrž. Nástroj
HP 3D DriveGuard, ktorý pomáha chrániť pevný disk
prenosného počítača pred nárazmi, údermi a pádmi
pomocou trojosového merača zrýchlenia, ktorý zisťuje
náhle pohyby a spúšťa ochranné opatrenia, takže kritické
údaje sú chránené, keď ste na cestách. Vytvorený na
uchovanie. Prenosné počítače HP Business sú vytvorené s
ohľadom na životné prostredie, pretože eliminujú alebo
znižujú použitie problematických materiálov, na ich výrobu
sa spotrebuje menej zdrojov, majú zníženú spotrebu
energie a sú recyklovateľné.



Prenosný PC HP ProBook 4510s
Spoločnosť HP odporúča systém Windows Vista® Business.

Operačný systém Originálny Windows Vista® Business 32-bitový
Originálny Windows Vista® Home Basic 32-bit
Originálny Windows Vista® Home Premium 32-bit
Prispôsobená inštalácia originálneho Windows Vista® Business s možnosťou downgrade na Windows XP Professional
SuSE Linux

Procesor Procesor Intel® Celeron® Dual-Core T1600 (1,66 GHz, 667 MHz FSB, 1 MB L2 cache) alebo Intel® Core™2 Duo Processor T6570 / P7370 (2,00 až 2,1
GHz, 800 to 1066 MHz FSB, 2 až 3 MB L2 cache)

Čipová sada Čipová sada Mobile™ Intel® GL40 Express alebo čipová sada Mobile™ Intel® GM45 Express alebo čipová sada Mobile™ Intel® PM45 Express

Pamäť DDR2, 800 MHz, 1 024, 2 048 alebo 4 096 MB; 2 zásuvky SODIMM podporujúce dvojkanálovú pamäť; Možnosť rozšírenia až do 8192 MB

Softvér HP Recovery Manager, HP QuickLook 2, HP SoftPaq Download Manager, Roxio Creator Business
HP Help a Support Center, softvér HP QuickLaunch Buttons, PDF Complete SE, Intervideo WinDVD - DVD Player, Synaptics Touchpad Driver, softvér Webcam
(s voliteľnou 2 MP webkamerou)

Pevný disk Pevný disk série SATA 160, 250, 320 alebo 500 GB (5 400 ot./min.), HP 3D DriveGuard

Optické zariadenie Jednotka SATA DVD+/–RW SuperMulti DL LightScribe, SATA Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe

Obrazovka 15,6" displej LED HD Anti-Glare (rozlíšenie 1 366 x 768) alebo 15,6" displej LED HD BrightView (rozlíšenie 1 366 x 768), voliteľná webová kamera s
rozlíšením 2 MP

Obrázky Grafická karta Mobile™ Intel® Graphics Media Accelerator X4500 HD; ATI Mobility Radeon™ HD 4330; 512 MB vyhradenej video pamäte (1 024 MB
HyperMemory)

Rozmery (š x h x v) 37,18 x 24,96 x 3,15 (vpredu) cm

Hmotnosť Už od hmotnosti 2,59 kg

Zdroj 6-článková (47 h) lítium-iónová alebo 8-článková (63 h) lítium-iónová batéria; Externý 65 W HP Smart AC adaptér alebo 90 W HP Smart AC adaptér (len
pre samostatnú grafiku), funkcia rýchleho nabíjania HP Fast Charge

Zvuk Zvuk s vysokým rozlíšením, stereoreproduktory, výstup na stereoslúchadlá / zvukový výstup, vstup na stereomikrofón, vstavaný mikrofón

Podpora pre bezdrôtové technológie Intel 802.11a/b/g/draft-n alebo a/b/g, Broadcom 802.11 b/g, Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant, voliteľný širokopásmový mobilný modul HP un2400
EV-DO/HSPA (vyžaduje si pokrytie signálom mobilného operátora) s funkciou HP Connection Manager

Možnosti komunikácie Voliteľný modem v.92 s rýchlosťou 56 kb/s; Marvell Ethernet (10/100/1000 NIC)

Rozširujúce sloty Sloty k dispozícii pre ďalšie zariadenia: 1 slot ExpressCard/34, čítačka pamäťových kariet

Vstupno-výstupné porty a konektory 4 konektory USB 2.0, VGA, vstup na stereo mikrofón, výstup na stereoslúchadlá/zvukový výstup, HDMI, napájací konektor, RJ-45, voliteľný RJ-11

Klávesnica Plnohodnotná klávesnica so samostatnou numerickou klávesnicou

Polohovacie zariadenie Dotyková podložka so scrollovacou zónou

Zabezpečenie HP ProtectTools, Device Access Manager, Enhanced Pre-Boot Security, HP Spare Key, HP Disk Sanitizer, Drive Encryption pre HP ProtectTools, Credential
Manager pre HP ProtectTools, File Sanitizer pre HP ProtectToolsMcAfee Security Solution, otvor na zámok Kensington

Riešenia dobíjania Dokovacia stanica HP USB 2.0, replikátor USB portov HP, základný nastaviteľný stojan HP (všetky predávané samostatne)

Záruka 1-ročná záruka s vyzdvihnutím a vrátením (dostupné aktualizácie, predávané samostatne), 1-ročná záruka na hlavnú batériu

1 Technológia Dual Core je novinka navrhnutá za účelom zlepšenia výkonu niektorých softvérových produktov. Nie všetci zákazníci alebo softvérové aplikácie musia bezpodmienečne profitovať z využitia tejto
technológie, 64-bitové spracovanie údajov na architektúre Intel vyžaduje počítačový systém s procesorom, čipovou súpravou, systémom BIOS, operačným systémom, ovládačmi zariadení a aplikáciami podporujúcimi
architektúru Intel® 64. Procesory nebudú pracovať (vrátane 32-bitovej prevádzky) bez systému BIOS podporujúceho architektúru Intel 64. Výkon sa bude líšiť v závislosti od konfigurácií hardvéru a softvéru
2 Na zobrazenie HD obrazu je potrebný HD obsah
3 Zdieľaná video pamäť (UMA) využíva časť celkovej pamäte pre výkon grafickej karty. Systémová pamäť vyčlenená pre grafickú kartu nie je dostupná pre iné programy
4 Bezdrôtová technológia Gobi si vyžaduje samostatný kontrakt o poskytovaní bezdrôtového pripojenia. Informácie o dostupnosti a pokrytí vo vašej oblasti získate od miestneho poskytovateľa služieb. Rýchlosť
pripojenia sa mení v závislosti od miesta, prostredia, stavu siete a ďalších faktorov
5 Je potrebný bezdrôtový prístupový bod a pripojenie k internetu, ktoré nie sú súčasťou dodávky. Dostupnosť verejných prístupových bodov bezdrôtovej komunikácie je obmedzená
6 Pre prípady použitia uvedené v Dodatku DOD 5220.22-M
7 HP QuickLook 2 je prístupné z Windows XP alebo Vista pri vypnutom prenosnom počítači alebo v režime spánku. Časovania sa môžu meniť podľa konfigurácie systému.

©2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. ediné záruky na produkty a služby HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej
záruke, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nezodpovedá za technické alebo redakčné
chyby, či vynechaný text v tejto príručke. Bluetooth je ochranná známka jej majiteľa a spoločnosť Hewlett-Packard Company ju používa na základe licencie.
Niektoré funkcie systému Windows Vista® vyžadujú vylepšený alebo dodatočný hardvér. Podrobné informácie nájdete na stránkach http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx a
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx. Program Windows Vista® Upgrade Advisor vám pomôže zistiť, ktoré funkcie systému Windows Vista® budú fungovať vo vašom počítači. Ak chcete
prevziať tento nástroj, navštívte lokalitu www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Bluetooth je ochranná známka jej majiteľa a spoločnosť Hewlett-Packard ju používa na základe licencie. Microsoft, Windows a Windows Vista sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft. Intel a Core sú
ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej dcérskych spoločností v USA a ďalších krajinách.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/notebooks
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows Vista® Business.

Prenosný PC HP ProBook 4510s

Odporúčané príslušenstvo a služby

Produktívna mobilná zostava
HP

Doplnené o vhodné mobilné produkty ako tašku a optickú USB myš pre vylepšenú
mobilnú produktivitu.

Číslo produktu: AQ729AA

Základný nastaviteľný stojan
na prenosný počítač HP

Základný nastaviteľný podstavec pre prenosný počítač HP s dá použiť na zmenu vášho
prenosného počítača HP na stolné riešenie.

Číslo produktu: AL549AA

HP USB dokovacia stanica Optimalizuje váš pracovný priestor využitím jednoduchého rozšírenia na dva monitory a
možnosťou pripojiť k notebooku externý monitor a ostatné periférne zariadenia ako
klávesnicu, myš, tlačiareň atď. pomocou jedného jednoduchého konektora USB 2.0.

Číslo produktu: FQ834AA

Bezpečnostný zámok
Kensington

Okamžite budete mať pokoj na duši. Toto praktické zariadenie so zamykacím káblom sa
pripája k vášmu hardvéru a k bodu zaistenia vo vašom pracovnom priestore, čím
zabezpečuje, že váš hardvér zostane presne tam, kde má.

Číslo produktu: PC766A

Prenosné audiorepoduktory HP Kompaktné a ľahké reproduktory HP Mobile Speaker sú určené pre jednoduchú
prenosnosť a optimálnu reprodukciu stereo zvuku z prehrávaných DVD, CD nosičov a
digitálnych súborov, ktoré ponúkajú bohatý a vysokokvalitný zvuk pre užívateľov
prenosných počítačov.

Číslo produktu: FS944AA

3 roky HW podpora na mieste
na nasledujúci pracovný deň

Ak váš problém nie je možné odstrániť na diaľku, v prípade záujmu k vám nasledujúci
pracovný deň príde kvalifikovaný technik HP poruchu odstrániť. Ponúka jednoduchý
nákup a použiteľné servisné opravy na mieste vášho výrobku HP.

Číslo produktu: UK704E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions


