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Prenosné počítače hlavného prúdu s obrazovkou s 15,6-palcovou
uhlopriečkou a procesorom AMD

Prenosný počítač HP ProBook 6545b
Ide to aj lepšie, pomocou prenosného počítača HP
ProBook 6545b. Obrazovka s 15,6-palcovou
uhlopriečkou, integrovaný dokovací konektor a rozsiahle
možnosti pripojení vytvárajú prístupné riešenie pre
mobilných profesionálov v rámci spravovaných IT
prostredí.

Dokonalá kombinácia
So štandardnou hmotnosťou 2,7 kg poskytuje prenosný
počítač HP ProBook 6545b PC vďaka širokouhlým
obrazovkám HD 1 s LED podsvietením pocit, akoby ste
pracovali za stolným počítačom. Trieda AMD Business
Class vám poskytuje výkon za výbornú cenu, pričom
rozšírené bezpečnostné funkcie vám umožňujú pracovať
v bezpečnom a mobilnom prostredí. A kompatibilita s
voliteľným univerzálnym príslušenstvom HP vrátane
dokovacích staníc a batériových riešení vám pomáha
efektívnejšie pracovať, či sedíte za stolom, alebo ste na
cestách 2.

Otázka voľby
Či ste na druhom konci ulice alebo na druhom konci
krajiny, vďaka integrovanému mobilnému
širokopásmovému pripojeniu HP využívajúcemu
technológiu Gobi 3, sieti Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN 4 a
technológii Bluetooth® budete vždy pripojení. S
aplikáciou HP Connection Manager môžete jednoducho
spravovať svoje integrované pripojenia WWAN.

Profesionálne inovácie HP
Vytvorený na ochranu. HP ProtectTools je portfólio
prispôsobiteľných bezpečnostných riešení
zabudovaných do vášho firemného prenosného

počítača HP. Voliteľný snímač odtlačkov prstov HP
odstraňuje potrebu pamätať si používateľské mená a
heslá a umožňuje prihlásiť sa do systému Windows.
Vytvorený na zjednodušenie. Funkcia HP QuickLook 3 5

poskytuje prístup k písaniu a čítaniu e-mailov v offline
režime, ku kalendáru, úlohám a informáciám o
kontaktoch za pár sekúnd pomocou dotyku jedného
tlačidla bez nutnosti spustiť systém. HP QuickWeb 6

zabezpečuje prístup na web iba za niekoľko sekúnd aj
v prípade, že je váš prenosný počítač vypnutý.
Vytvorený na výdrž. S inovačným spracovaním a
procesom HP Total Test, čo je proces kontroly produktov
s vyše 95 000 hodinami testovania na každej
platforme, získate spoľahlivý a trvácny prenosný
počítač. Vytvorený na ochranu životného prostredia. HP
Power Assistant vám poskytuje úplný prehľad o spotrebe
energie vášho prenosného počítača vďaka nástrojom
umožňujúcim šetriť energiu, predĺžiť životnosť batérie a
presne monitorovať ukazovanú energetickú spotrebu.



Prenosný počítač HP ProBook 6545b
Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča systém Windows 7.

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

Procesor Mobilný procesor AMD Turion™ II Ultra Dual-Core M600 (až do 2,4 GHz, vyrovnávacia pamäť L2 2 MB) alebo mobilný procesor AMD Turion™ II Dual-Core
M520 (až do 2,3 GHz, vyrovnávacia pamäť L2 1 MB) alebo procesor AMD Athlon™ II Dual-Core M320 (až do 2,1 GHz, vyrovnávacia pamäť L2 1 MB) alebo
procesor AMD Sempron™ M100 (až do 2,0 GHz, vyrovnávacia pamäť L2 512 kB)

Čipová sada Súprava čipov M880GAMD

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 (iba pre systém Vista), WinDVD 8 (vyberte si modely), HP QuickLook 3, HP QuickWeb, Roxio Creator Business 10 (vyberte si modely), HP
Power Assistant, Skype, WinZip 12
Centrum pomoci a podpory HP, HP ProtectTools Security Manager, softvér HP QuickLaunch Buttons, HP 3D DriveGuard, Microsoft Office Professional 2007
60-dňová konvertibilná skúšobná verzia, McAfee Total Protection, PDF Complete SE, Synaptics Touchpad Driver, Microsoft Windows Live Messenger (vyberte si
model), softvér HP pre webkameru

Pevný disk Pevný disk SATA II 250, 320 alebo 500 GB (7 200 ot./min.) alebo 128 GB SSD, HP 3D DriveGuard

Optické zariadenie Pevná 12,7 mm SATA: Jednotka DVD-ROM DVD+/–RW SuperMulti DL LightScribe, jednotka ROM Blu-ray DVD+/–RW Supermulti DL LightScribe, šetrič hmotnosti

Obrazovka 15,6-palcový antireflexný displej HD s LED podsvietením (rozlíšenie 1 366 x 768) alebo 15,6-palcový displej HD+ WVA (rozlíšenie 1 600 x 900) s LED
podsvietením , voliteľná webová kamera 2 MP

Obrázky ATI Mobility Radeon™ HD 4200 (integrovaná grafická karta)

Rozmery (š x h x v) 37,14 x 24,80 x 3,48 (vpredu) cm

Hmotnosť Už od hmotnosti 2,69 kg

Zdroj prúdu s obrazovkou s 15,6-palcovou uhlopriečkou a procesorom6-článková (55 Wh) lítium-iónová batéria alebo 9-článková (93 Wh) lítium-iónová batéria,
voliteľná batéria HP Extended Life (52 Wh), voliteľná batéria HP Ultra-Capacity (95 Wh), batéria HP Long Life; Externý 90 W sieťový adaptér HP Smart,
technológia HP Fast Charge

Výdrž batérie Až 5 hodín (6-článková batéria) alebo až 8 hodín (9-článková batéria)

Zvuk Zvuk s vysokým rozlíšením, stereoreproduktory, výstup na stereoslúchadlá/zvukový výstup, vstup na stereomikrofón, vstavaný mikrofón (integrovaný duálny
mikrofón s webkamerou)

Podpora pre bezdrôtové technológie Broadcom 802.11a/b/g/n, b/g, integrovaný modul HP s Bluetooth® v2.1bezdrôtová technológia, HP Wireless Assistant, Connection Manager 3.0, voliteľný HP
modulun2420 širokopásmového mobilného pripojenia HPEV-DO/HSPA (vyžaduje službu mobilného operátora)

Možnosti komunikácie Modem v.92 s rýchlosťou 56 kb/s; Sieťový PCI radič Marvell (10/100/1000 NIC)

Rozširujúce sloty Rozširujúce sloty pre ďalšie zariadenia: 1 slot ExpressCard/54, čítačka pamäťových kariet

Vstupno-výstupné porty a konektory 4 × USB 2.0, VGA, DisplayPort, vstup na stereomikrofón, výstup na stereoslúchadlá / zvukový výstup, rozhranie 1394a, napájací konektor, RJ-45, RJ-11, sériový
port, dokovací konektor, konektor na druhú batériu

Klávesnica Klávesnica plnej veľkosti s numerickou klávesnicou

Polohovacie zariadenie Dotykový panel s oblasťou na rolovanie, dve výberové tlačidlá a voliteľný pointstick

Zabezpečenie HP ProtectTools, vstavaný bezpečnostný čip TPM 1.2, rozšírená bezpečnosť Pre-Boot, HP Spare Key, HP Disk Sanitizer, rozšírený zámok mechaniky, zakódovanie
mechaniky pre HP ProtectTools, Credential Manager pre HP ProtectTools, File Sanitizer pre HP ProtectTools McAfee Security Solution, otvor na zámok Kensington

Riešenia dobíjania Dokovacia stanica HP 90W, pokročilá dokovacia stanica HP 120W, stojan na monitor HP, základný nastaviteľný stojan HP, nastaviteľný stojan na prenosný
počítač HP, (všetko sa predáva samostatne)

Záruka 1-ročná záruka na prinesenie, vyzdvihnutie a vrátenie v niektorých krajinách (sú dostupné aktualizácie predávané samostatne), 1-ročná záruka na hlavnú batériu

1 Na zobrazenie obrázkov HD je potrebný obsah HD
2 Predávané samostatne alebo ako voliteľné príslušenstvo
3 Bezdrôtová technológia Gobi vyžaduje samostatnú zmluvu o poskytovaní bezdrôtového pripojenia. Informácie o dostupnosti a pokrytí vo vašej oblasti získate od poskytovateľa služieb. Rýchlosti pripojenia sa budú líšiť
v závislosti od polohy, prostredia, stavu siete a iných faktorov
4 Je potrebný bezdrôtový prístupový bod a pripojenie k internetu, ktoré nie sú súčasťou dodávky. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená
5 HP QuickLook 3 je prístupné zo systému Windows XP, Windows Vista alebo Windows 7 pri vypnutom prenosnom počítači. Časovanie sa môže meniť podľa konfigurácie systému
6 HP QuickWeb je prístupné na prenosnom počítači so systémom Windows XP, Windows Vista alebo Windows 7. Časovanie sa môže meniť podľa konfigurácie systému. Je potrebný prístup na internet. Nie je k dispozícii
na HP ProBook radu s alebo na HP Mini.

© Copyright 2009 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 obchodná značka jej majiteľa a spoločnosť Hewlett-Packard Company ju používa na základe licencie. Microsoft, Windows a Windows Vista sú obchodné značky skupiny spoločností Microsoft. AMD,
AMD Turion, Sempron a ich kombinácie sú obchodné značky spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/notebooks
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Prenosný počítač HP ProBook 6545b

Odporúčané príslušenstvo a služby

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

HP batéria s predĺženou
výdržou

Potrebujete ďalšiu batériu pre dlhšie obdobia mimo svojho pracovného stola? Či ste
mimo kancelárie so zákazníkom, alebo jednoducho na porade vo vedľajšej
miestnosti, tento užitočný spoločník dokáže viac než zdvojnásobiť výdrž primárnej
batérie.

Číslo produktu: AJ359AA

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

90 W Smart
sieťový/auto/letecký Combo
adaptér HP

S komb. adaptérom HP 90W AC/Auto/Air Combo Smart Adapter môžete zažiť
skutočnú flexibilitu napájania v práci, doma aj v aute. Stačí použiť „prepínač
nabíjania“ a vybrať správne napätie a taktiež ho v lietadle môžete používať aj na
napájanie vášho prenosného počítača.

Číslo produktu: AJ652AA

Nylonové puzdro HP Universal Kamkoľvek idete, svoj prenosný počítač si môžete bezpečne a pohodlne vziať so
sebou. Prenosné puzdrá HP sú vyrobené tak, aby spĺňali najvyššie nároky na dizajn
a kvalitu, dobre vyzerajú a majú hustú penu a výplň, ktorá chráni notebook pri
cestovaní.

Číslo produktu: RR315AA

3-ročná HW podpora na mieste
na nasledujúci pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku,
využite servis na nasledujúci pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný
kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov. Ponúka jednoduchý nákup a
použiteľné servisné opravy na mieste vášho výrobku HP.

Číslo produktu: U4386E

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


