
Vylepšené grafiky a výkon s monitorom s 39,6 cm (15,6")
uhlopriečkou HD a vo veľmi mobilnom dizajne

Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča
systém Windows 7.

Prenosný počítač HP EliteBook 8540p
Výkon plus prenosnosť

Vysokovýkonná samostatná grafika
Zlepšite vaše grafické možnosti s HP EliteBook
8540p. Vychutnajte ostrý obraz, plynulé video a
možnosti rýchleho renderovania, ktoré je potrebné
pre graficky náročné softvérové aplikácie s
NVIDIA NVS 5100.
Viac priestoru a možnosti rýchlejšieho prenosu
súborov
Vychutnajte si nové úrovne výkonu s novými
procesormi roku 2010 Intel® Core™ i5 a i7, ktoré
sú schopné pracovať v skutočnom 64-bitovom
prostredí a podporujú až 16 GB pamäťovej
kapacity. Zdieľajte informácie s rýchlymi
prenosovými rýchlosťami pomocou dvoch portov
USB 3.0. Pripojte externé monitory a získajte
ostrejší, hlbší obraz s DisplayPort.
Podnikový dizajn
Tento prenosný notebook s hmotnosťou už od 2,95
kg kombinuje špičkový dizajn s odolnou
podnikovou konštrukciou. HP EliteBook 8540p je
navrhnutý tak, aby spĺňal náročné armádne
štandardy (MIL-STD 810G) pre vibrácie, prach,
vlhkosť, nadmorský výšku a vysoké teploty.
Platinová farba predstavuje perfektný povrch na
dotyk.

Profesionálne inovácie HP vám pomáhajú
sústrediť sa na prácu
Vytvorený na zjednodušenie. HP SkyRoom
poskytuje pohodlnú videokonferenciu priamo z
vášho notebooku s možnosťou konferencie až zo
4 miest naraz. Súčasťou je plne funkčná 90-dňová
skúšobná verzia s možnosťou vylepšenia po
exspirácii skúšobnej verzie. Voliteľné integrované
HP mobilné širokopásmové pripojenie umožňuje
praktický prístup k internetu, intranetu v
spoločnosti a emailu z viac miest ako kedykoľvek
predtým. S inštalovanou kartou WWAN môžete
tiež získať prijímač Global Positioning System
(GPS) pre zistenie vašej polohy. V spojení tejto
technológie s mnohými dostupnými aplikáciami
môžete premeniť váš notebook na GPS
zariadenie. HP QuickLook 3 poskytuje rýchly
prístup k emailom, kalendáru, kontaktom a úlohám
iba stlačením tlačidla bez časovo náročného
spúšťania. HP QuickWeb zabezpečuje prístup na
web iba za niekoľko sekúnd... a to aj v prípade,
že je váš prenosný počítač vypnutý.
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ŠPECIFIKÁCIE

Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča
systém Windows 7.

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby
spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť
HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby či vynechaný text v tejto príručke.
Na inštaláciu softvéru Windows 7 a plné využitie funkčnosti Windows 7 môže byť pre tento systém potrebná buď vyššia verzia, alebo samostatne zakúpený hardvér alebo jednotka DVD. Podrobnosti nájdete na
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
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, Centrino a Core
sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v USA a v iných krajinách.
4AA3-0510SKE. február 2010

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

Operačný systém Predinštalované Podporované
Originálny Windows® 7 Professional 32
Originálny Windows® 7 Professional 64
Windows XP Professional (k dispozícii prostredníctvom práv na
zníženie verzie z originálneho Windows® 7 Professional)
Originálny Windows® 7 Home Premium 32
Originálny Windows® 7 Home Premium 64
Originálny Windows Vista® Business 32

Originálny Windows Vista® Enterprise 32
Originálny Windows Vista® Enterprise 64
SUSE Linux Enterprise 11

Procesor Procesor Intel® Core™ i7-620M (2,66 GHz, vyrovnávacia pamäť 4 MB L3); Procesor Intel® Core™ i5-540M (2,53 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB L3);
Procesor Intel® Core™ i5-520M (2,40 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB L3)

Čipová sada Mobile Intel® QM57 Express

Pamäť 2 alebo 4 zásuvky SODIMM podporujúce dvojkanálovú pamäť; Možnosť zvýšenia na 8 GB

Vnútorná pamäť Pevný disk SATA II 250, 320 alebo 500 GB (7200 ot./min.), jednotka 160 GB Solid State, HP 3D DriveGuard

Rozširujúca zásuvka DVD-ROM; DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe; Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe; Vďaka priestoru pre upgrade s podporou dvoch
pevných diskov, môžete optickú jednotku vymeniť za voliteľný 500 GB pevný disk 7200 ot./min

Obrazovka 39,6 cm (15,6") uhlopriečka, 16:9, LED podsvietenie, HD Anti-Glare 1366 x 768 alebo 39,6 cm (15,6") uhlopriečka, 16:9, LED podsvietenie, HD+ Anti-Glare
1600 x 900, snímač okolitého osvetlenia, voliteľný filter ochrany súkromia HP

Obrázky Grafická karta NVIDIA NVS 5100 s vyhradenou 1 GB DDR3 video pamäťou

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

Podpora pre bezdrôtové technológie HP integrovaný modul s bezdrôtovou technológiou Bluetooth® 2.1; Širokopásmové mobilné pripojenie HP (powered by Gobi™) s GPS

Možnosti komunikácie Sieťové pripojenie Intel Gigabit Network Connection (10/100/1000 NIC); Modem v.92 s rýchlosťou 56 kb/s

Rozširujúce sloty 1 Express Card/54; 1 čítačka pamäťových kariet; 1 čítačka pamäťových kariet 16-v-1

Porty a konektory 2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 DisplayPort; 1 externý VGA monitor; 1 1394a; 1 vstup pre stereomikrofón; 1 stereoslúchadlá/výstup line; 1 zdroj str. napájania; 1
RJ-11; 1 RJ-45; 1 eSATA; 1 dokovací konektor; 1 konektor pre druhú batériu

Vstupná jednotka Vodeodolná klávesnica s odvodnením; Touchpad s rolovacou zónou s tromi tlačidlami, pointstick s tromi dodatočnými pointstick tlačidlami; Voliteľná 2 MP
webkamera so softvérom Business Card Reader

Softvér HP Recovery Manager (dostupné iba s Windows 7 alebo Vista), HP Support Assistant (dostupné iba s Windows 7 alebo Vista), softvér HP QuickLaunch
Buttons, HP QuickLook 3, HP QuickWeb, HP Power Assistant, HP Connection Manager, HP Wireless Assistant, HP SkyRoom, Microsoft Office Professional
2007 60-dňová skúšobná verzia, PDF Complete SE, Roxio Creator Business 10 (vybrané modely), InterVideo WinDVD (vybrané modely), ovládač Synaptics
Touchpad, softvér HP Webcam, WinZip 12

Zabezpečenie McAfee Security Solution, HP ProtectTools Security Manager, rozšírená bezpečnosť pred spustením, HP SpareKey, prihlásenie v jednom kroku, nastavenie
hesla, heslo DriveLock, zabudovaný bezpečnostný čip TPM 1.2, TPM Enhanced DriveLock, HP Disk Sanitizer, otvor pre zámok Kensington, podpora
Computrace LoJack Pro pre HP ProtectTools, voliteľný snímač odtlačkov prstov HP, voliteľný filter na ochranu súkromia HP, voliteľný Computrace LoJack Pro
Premium pre HP ProtectTools so stopovaním GPS

Rozmery 37,35 x 25,15 x 3,24 (vpredu) cm

Hmotnosť Už od hmotnosti 2,95 kg

Zdroj 8-článková (73 Wh) lítium-iónová batéria alebo 8-článková (68 Wh) lítium-iónová batéria s dlhou životnosťou; Externý 90 W napájací adaptér HP Smart
(používanie na cestách), 120 W napájací adaptér HP Smart, HP Fast Charge

Výdrž batérie Informácie TBC

Riešenia pre rozšírenie Dokovacia stanica HP, rozšírená dokovacia stanica HP, dokovacia stanica HP USB 2.0, replikátor portov HP Essential USB 2.0, stojan monitora HP, základný
nastaviteľný stojan HP, nastaviteľný stojan pre notebook HP

Záruka 1 alebo starostlivosť (predĺženie záruky na vyzdvihnutie a vrátenie v niektorých krajinách (dostupné sú aktualizácie predávané samostatne)) 1-ročná záruka
na hlavnú batériu
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Príslušenstvo a služby

Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča
systém Windows 7.

Myš HP ExpressCard s
pripojením cez
Bluetooth

Vstupné zariadenie s technológiou Bluetooth, ktoré je nabité a uložené v
slote Express Card v notebooku. Inovatívny dizajn zariadenia je spojený s
komfortným používaním a je kombináciou štandardnej myši a
prezentačného zariadenia s laserovým ukazovateľom.

Číslo produktu: GK872AA

Taška na vkladanie
zhora radu HP
Professional

Navrhnuté pre ultra-mobilných profesionálov, ktorí sú často na cestách a
počas dlhej doby. HP Professional Series Top Loader je navrhnutý pre
notebooky s 12,1 palcovou alebo 15,6 palcovou obrazovkou.

Číslo produktu: AT886AA

Kolíska HP 230W Praktické stolné zariadenie s plnou podporou replikácie portov s dizajnom,
ktorý šetrí miesto.

Číslo produktu: VB043AA

Filter ochr. súkromia HP
15,6

Vysokokapacitná batéria HP má až trojročnú životnosť - až dvakrát dlhšiu
ako väčšina 6-článkových Li-Ion batérií pre prenosné počítače.

Číslo produktu: AU103AA

Veľkokapacitná batéria
HP s 12 článkami

Zvýšte výdrž batérie vášho podnikového notebooku HP pridaním 10 hodín s
12-článkovou batériou HP s vysokou kapacitou.

Číslo produktu: AT486AA

3-ročná záruka na
mieste v nasledujúci
pracovný deň pre
cestovateľov s
ochranou proti
náhodnému
poškodeniu

Vychutnajte si život bez stresov v prípade poškodenia vášho notebooku kvôli
nečakanej nehode a získajte potrebnú podporu na mieste vo väčšine miest
na celom svete počas 3 rokov.

Číslo produktu: UQ831E

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


