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Lehdistötiedote 

HP esittelee tyylikkäitä ja edullisia tietokoneita sekä 
kuluttajille että yrityskäyttöön  

 

HELSINKI, 1. lokakuuta 2012 — HP esitteli tänään uusia kuluttajille suunnattuja tietokoneita ja 

lisätarvikkeita, jotka on suunniteltu yhteensopiviksi Microsoft® Windows 8 -käyttöjärjestelmän 

kanssa. Ne sopivat erinomaisesti tekniikkatietoisille käyttäjille, jotka haluavat erinomaista 

suorituskykyä ja muotoilua edulliseen hintaan.  

 

HP lisäsi alan johtavaan valikoimaansa myös yhden uuden yrityskäyttöön tarkoitetun tietokoneen ja 

kannettavan, jossa käytetään uusinta AMD-prosessoria. AMD:n uuden A-sarjan APU (Accelerated 

Processing Units) -prosessoreiden graafinen suorituskyky(1) on harppauksen edellä edellisen 

sukupolven laitteista. Laitteissa harvinaisen hyvä hallittavuus yhdistyy edulliseen kokonaishintaan. 

 

Tyylikkäimmät tietokoneet päivittäiseen käyttöön 

HP Pavilion Sleekbook 14 ja Pavilion Sleekbook 15 edustavat helppokäyttöisyyttä, tyyliä ja 

tuottavuutta. 

 

Väriltään säkenöivän mustissa, ohuissa ja kevyissä Pavilion Sleekbook -malleissa on 14- tai 15,5-

tuumainen näyttö (2) ja jopa teratavu(3) tallennustilaa elokuville, musiikille ja valokuville. Irrotettavan 

akun virta riittää jopa kuudeksi tunniksi(4), ja laitteissa on HDMI-, USB 3.0- ja USB 2.0 -liitännät 

ulkoisia laitteita ja lisätarvikkeita varten. Pavilion Sleekbook 15 -mallissa on myös tuottavuutta 

lisäävä numeronäppäimistö. 

 

Sleekbook-malleissa on HP TrueVision -HD-webbikamera(5), sekä lisävarusteena saatavat NVIDIA-

grafiikkakortti ja Dolby Advanced Audio -äänijärjestelmä yhteisöpalveluita, videokeskusteluja, 

sisällön luontia ja viihdekäyttöä varten. Laitteissa on myös HP:n omia innovaatioita, kuten 

kovalevyä suojaava HP ProtectSmart ja HP CoolSense, jonka ansiosta laite pysyy huomattavasti 

viileämpänä. Lisäksi HP Connected Photo(6)-sovelluksen avulla omiin valokuvakansioihin pääsee 

helposti yhdestä helppokäyttöisestä käyttöliittymästä.    

 

AMD-ratkaisut edulliseen, kestävään yrityskäyttöön 

HP Compaq Pro 6305 -pöytäkoneet tarjoavat erinomaista suorituskykyä ja tuottavuutta pienille ja 

keskisuurille yrityksille. Laitteilla on pitkä, jopa 15 kuukauden mittainen ennustettavissa oleva 

elinkaari. Parannettu x86-arkkitehtuuri nopeuttaa ja tehostaa käyttöä, helpottaa nettiselailua sekä 

nopeuttaa tiedostomuunnoksia. 

 

HP Compaq Pro 6305 -laitteissa käytettävät AMD:n uudet A10-, A8-, A6- ja A4-prosessorit tuovat 

jopa 21 prosenttia lisää suorituskykyä edellisen sukupolven suorittimiin verrattuna, ja niiden 
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grafiikkaan on tehty huomattavia parannuksia (1). AMD Turbo Core 3.0 -teknologia tehostaa 

automaattisesti järjestelmän suorituskykyä silloin, kun useita sovelluksia käytetään 

samanaikaisesti. Lisäksi 6305-mallin AMD Accelerated File Converter tehostaa verkkoselailua ja 

sujuvoittaa video- ja koulutuslähetyksiä sekä videoneuvotteluja. HP Compaq Pro 6305 -laitteiden 

HP Client Security -sovellus suojaa liiketoimintaa monipuolisesti, ja HP Client Management -

sovellukset helpottavat järjestelmän käyttöönottoa ja ylläpitoa.  

 

HP ProBook 4545s -kannettavissa on A-sarjan prosessori – lisäksi laitteen VISION Pro -teknologia 

tuo tehoa intensiivisiin työtehtäviin. AMD Dynamic Switchable Graphics -tekniikka luo erinomaisen 

kuvan ja kytkee laitteen automaattisesti virransäästötilaan päivittäin tarvittavia sovelluksia 

käytettäessä(7). ProBook s-sarjan kannettaviin saa lisävarusteena AMD Radeon Dual Graphics -

tekniikan huipputeknologista 3-D-suorituskykyä varten.  

 

Kauneutta ja suorituskykyä 

HP:n uudet x2401 60,9 cm:n (24”) LED-taustavalaistut näytöt ovat sekä suorituskykyisiä että 

näyttäviä.  HP x2401 on huomattavan ohut, vain 11 millimetriä. Musta pianolakattu väri ja 

harjatusta metallista valmistettu kotelo täydentävät mitä tahansa kokoonpanoa. Ainutlaatuinen 

säädettävä tuki vie vain vähän pöytätilaa ja tuo sisustukseen häivähdyksen modernia 

arkkitehtuuria. 

 

HP x2401 -näytössä on monipuoliset liitännät ja MVA-paneelin sekä staattisen 5000:1 ja 

dynaamisen 10 000 000:1 kontrastin ansiosta kuva on selkeä ja värit kirkkaat lähes kaikista 

katselukulmista. Laitteessa on DisplayPort- ja HDMI-liitännät, lisäksi näytön voi kiinnittää seinälle  – 

näin voi luoda selkeän työskentelytilan näytön ympärille. HP x2401 -näytön suunnittelussa on 

otettu myös ympäristönäkökohdat huomioon.  LED-taustavalaistussa näytössä ei ole elohopeaa 

eikä BFR- tai PVC- yhdisteitä sisältäviä komponentteja, eikä näytön lasissa ole arsenikkia(9).  

 

Kaikki herkut HP-lisävarusteilla 

Lisää tuottavuutta ja mukavuutta HP:n viimeisimmillä lisävarusteilla, joihin kuuluu muun muassa 

uusia hiiriä, näppäimistöjä, HP 90W Universal Power Adapter -yleisadapteri ja HP Webcam HD 

4310 -webbikamera. Valikoimaan kuuluu:  

- HP Touch to Pair Mouse on maailman ensimmäinen langaton hiiri, jossa on NFC-

ominaisuus. Hiiren voi yhdistää suoraan mihin tahansa tietokoneeseen, jossa on 

Bluetooth-yhteys.  Saatavilla marraskuussa. Vähittäismyyntihinta 39,99 €.  

- Langattomat HP Wireless X4500- ja X5500-hiiret on muotoiltu tyylikkäästi ja 

nykyaikaisesti. Hiirissä on tarkka lasersensori, ja niiden paristojen lataus riittää jopa 30 

päiväksi. Saatavilla lokakuussa. Vähittäismyyntihinnat 29,99 € ja 39,99 €. 

- Langattomassa HP Wireless Mouse X6000 -hiiressä käytetään HP:n omaa Exact Track -

teknologiaa, jonka ansiosta se toimii useimmilla pinnoilla, myös lasin päällä. X6000-

hiiressä on kestävä metallikuori, neljään suuntaan toimiva vieritys ja 2,4 GHz:n langaton 

yhteys. Saatavilla lokakuussa. Vähittäismyyntihinta 59,99 €. 

- HP 90W Universal Power Adapter -yleisadapteri sopii käytännöllisesti katsoen kaikkiin 

kannettaviin tietokoneisiin(8). Sisäänrakennetun USB-liitännän ansiosta kannettava 
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tietokone ja ulkoinen laite voidaan ladata samanaikaisesti. Saatavilla marraskuussa. 

Vähittäismyyntihinta 89,99 €.  

- HP Webcam HD 4310 -webbikameran avulla voi pitää yhteyttä ystäviin ja sukulaisiin 

korkearesoluutioisella 1080 pikselin laajakuvanäytöllä. Laitteella onnistuvat 

kolmensuuntaiset videopuhelut ja siinä on automaattinen tarkennus ja valotus, mikä 

varmistaa kirkkaan ja selkeän kuvan.  Saatavilla marraskuussa. Vähittäismyyntihinta 

59,99 €(5).  

 

Hinnat ja saatavuus 

 HP ProBook 4545s -kannettavan lähtöhinta on arviolta 499€, ja se on saatavilla 29. lokakuuta 

lähtien. 

 HP Compaq Pro 6305 -pöytätietokoneen lähtöhinta on 440 €, ja sen odotetaan olevan saatavilla 

8. lokakuuta. 

 HP Pavilion Sleekbook 14- ja 15-mallien lähtöhinnat alkaen 599 € ja 699 €. Niiden odotetaan 

olevan saatavilla marraskuusta lähtien. 

 HP X2401 -näyttö on saatavilla marraskuusta lähtien. Lähtöhinta ilmoitetaan myöhemmin. 

 

HP 

HP luo teknologiaa, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia ihmisille, yrityksille, julkiselle hallinnolle ja 

yhteiskunnalle. Maailman suurimpana teknologiayrityksenä HP tarjoaa kokonaisuuden, joka kattaa 

tulostuksen, henkilökohtaisen tietojenkäsittelyn, ohjelmistot, palvelut ja it-infrastruktuurin 

asiakkaidensa palvelemiseksi. Lisätietoja HP:sta (NYSE: HPQ) osoitteeessa http://www.hp.com. 

 
(1) Perustuu SYSMark 2007 -testiin, jossa vertailtiin AMD A-sarjan prosessorin (A10-5800B) suorituskykyä edeltävän HP 

6005 Pro -mallin B99-prosessoriin. 

(2) HD-tasoinen kuva edellyttää HD-sisältöä. 

(3) Kovalevyissä teratavu tarkoittaa biljoonaa tavua. Formatoituna kapasiteettia on vähemmän. Kovalevyn tilasta enintään 

35 Gt on varattu järjestelmänpalautusohjelmistolle. 

(4) Akun kesto vaihtelee mallista, kokoonpanosta, sovelluksista, energianhallinnan asetuksista ja ominaisuuksista riippuen. 

Akun maksimaalinen latauskapasiteetti vähenee käyttöajan myötä. Lisätietoja MobileMark 2007 -akkuvertailusta 

osoitteessa www.bapco.com/products/mobilemark2007/index.php. 

(5) Edellyttää Internet-yhteyttä, joka ei sisälly laitteeseen. 

(6) Ominaisuus edellyttää Snapfish by HP -mobiilisovelluksen lataamista sekä Snapfish-jäsenyyttä. Edellyttää Internet-

palvelua, joka ei sisälly laitteeseen. 

(7) AMD Dynamic Switchable Graphics -tekniikka edellyttää joko AMD :n A-sarjan APU- tai Intelin prosessoria sekä AMD 

Radeon™-grafiikkaa. Saatavilla Windows® 7 Professional, Home Premium- ja/tai Home Basic -käyttöjärjestelmiin. 

Kaikki järjestelmät eivät tue AMD Dynamic Switchable Graphics -tekniikan täydellisiä grafiikka-, video- ja 

näyttöominaisuuksia (esim. OpenGL-sovellukset toimivat integroidulla GPU:lla tai APU:lla). 

(8) Testattu ja toiminta varmistettu seuraavilla kannettavilla: Acer, Asus, Compaq, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, Samsung, 

Sony ja Toshiba.  

(9) Vastaa "BFR-/PVC-vapaan" määritelmää, joka on esitetty julkaisussa "iNEMI Position Statement on the 'Definition of 

Low-Halogen Electronics (BFR/CFR/PVC-Free)'. Muoviosat sisältävät bromia ja klooria alle 1 000 ppm (0,1 %).  Kaikki 

piirilevyjen ja kiinnitysalustojen laminaatit sisältävät bromia/klooria alle 1 500 ppm (0,15 %).  Myöhemmin hankittavat 

varaosat eivät välttämättä ole vapaita BFR-/PVC-aineista. 

http://www.hp.com/printers
http://www.hp.com/country/us/en/prodserv/computers.html
http://www8.hp.com/us/en/software/enterprise-software.html
http://www8.hp.com/us/en/software/enterprise-software.html
http://www8.hp.com/us/en/solutions/solutions-detail.html?compURI=tcm:245-785656
http://www.hp.com/

