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A Fujitsu a Windows 8 Pro operációs rendszert ajánlja.

Adatlap
Fujitsu LIFEBOOK P702 
Notebook

Ultramobil teljesítmény az útra

Ha sokoldalú és könnyű notebookra van szüksége mindennapi üzleti feladatokra, a 
Fujitsu LIFEBOOK P702 a legmegfelelőbb választás. Kisméretű kialakításával és 30,7 
cm-es (12,1 hüvelykes) kijelzőjével és hosszú akkumulátor-üzemidejével még nagyobb 
mobil produktivitást garantál. Az ütésérzékelője védi a merevlemez-meghajtót a fizikai 
behatásoktól, míg a robusztus magnéziumfedél és a biztonsági funkciók széles választéka 
segít annak biztosításában, hogy a notebook útközben és az irodában egyaránt védve 
legyen. 

Mobilitás teljes teljesítménnyel
Maximális produktivitás még a legnagyobb igényű alkalmazások esetében is a 
csúcstechnológiának köszönhetően.

 � Harmadik generációs Intel® Core™i3 vagy Core™i5 processzor Intel® HM76 
lapkakészlettel

Maximális biztonság
Védje a vállalati adatokat az illetéktelen külső hozzáféréstől.

 � Fejlett lopás elleni védelem (Intel® Anti Theft & Computrace®), beépített SmartCard 
kártyahely, opcionális ujjlenyomat-érzékelő, TPM modul és OmniPass biztonsági 
szoftver

Megbízható társ
Biztonságos és hatékony munkavégzés a legigényesebb felhasználók számára is – minden 
helyzetben

 � Robusztus és könnyű magnéziumfedél, ütésérzékelő, hosszú akkumulátor-üzemidő, 
fröccsenésálló billentyűzet
 � Az opcionális 0 wattos hálózati tápegység garantálja, hogy a notebook kikapcsolt 
állapotban nem fogyaszt áramot

Ergonomikus munkavégzés 
Javítsa a felhasználói élményt az okos és ergonomikus funkciók segítségével 

 � Görgetőkerék, opcionális HD webkamera, kis helyigény
 � Anytime USB töltés a telefonok/médiaeszközök töltéséhez a rendszer kikapcsolt 
állapotában is

Egyedülálló csatlakoztathatóság
Maradjon kapcsolatban, bárhol is van; vezeték nélküli csatlakoztathatóság bárhol és 
bármikor, még akkor is, ha nincs a közelben hotspot.

 �Opcionálisan beágyazott 3G/UMTS vagy 4G/LTE, WLAN
 � Bluetooth® és integrált DisplayPort
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Összetevők

Processzor Intel® Core™ i5-3230M processzor (2.6 GHz, akár 3,2 GHz, 3 MB) *
Intel® Core™ i3-3120M processzor (2.5 GHz, 3 MB) *
Intel® Core™ i5-3340M processzor (2.7 GHz, akár 3,4 GHz, 3 MB)
Intel® Core™ i5-3320M processzor (2.6 GHz, akár 3,2 GHz, 3 MB)
*Processzor kizárólag kiskereskedelmi, KKV, oktatási és kormányzati célra
Intel® Core™ i5 processzor

Operációs rendszerek
Operációs rendszer Windows 8 Pro, 64 bites

Windows 8, 64 bites
Windows® 7 Professional, 64 bites
Windows® 7 Home Premium, 64 bites
Windows® 7 Home Basic (EM), 64 bites

Kompatibilis operációs rendszer Windows® XP, 32 bites
Windows® 7 32, bites
Windows 8, 32 bites

Operációs rendszer megjegyzései Korlátozott Windows® XP támogatás. Megszüntetett Microsoft Windows® XP tanúsítvány 
rendszerszinten, az alapvető illesztőprogamok a http://support.ts.fujitsu.com webhelyről elérhetők

Memóriamodulok 2 GB (1  2 GB) DDR3, 1600 MHz, PC3-12800, SO DIMM
4 GB (1  4 GB) DDR3, 1600 MHz, PC3-12800, SO DIMM
8 GB (1  8 GB) DDR3, 1600 MHz, PC3-12800, SO DIMM

Alapegység memóriája LIFEBOOK P702
Támogatott RAM kapacitás (min.) 2 GB
Támogatott RAM kapacitás (max.) 16 GB
Memória-bővítőhelyek összesen 2
Memória-bővítőhely típusa DIMM (DDR3)
Memória: megjegyzések DDR3 - 1600 MHz

Merevlemezes egységek (belső) SSD SATA III FDE, 128 GB, 2,5 hüvelykes
SSD SATA III, 256 GB, 2,5 hüvelykes
SSD SATA III, 128 GB, 2,5 hüvelykes
SATA, 7200 f/p, 500 GB, 2,5 hüvelykes, S.M.A.R.T.
SATA, 7200 f/p, 320 GB, 2,5 hüvelykes, S.M.A.R.T.
SATA, 5400 f/p, 320 GB, 2,5 hüvelykes, S.M.A.R.T.
FDE, 7200 f/p, 320 GB, 2,5 hüvelykes, S.M.A.R.T.

Merevlemez megjegyzései ShockSensor a HDD ütésvédelméhez
Egy gigabájt egy milliárd bájtot jelent a merevlemezes egység kapacitásánál.
A hozzáférhető kapacitás változhat, függ a használt szoftvertől is.
Legfeljebb 18 GB merevlemez-terület van fenntartva a rendszer helyreállításához
Belső HDD-illesztő: S-ATA III (6 Gb/s) 

WLAN (opcionális) Intel® Centrino® 6205 802.11 a/b/g/n
Intel® Centrino® Wireless-N2200 b/g/n

Vezeték nélküli technológiák
Antennák 2 kétsávú WLAN antenna, 2 UMTS/LTE antenna – opcionális, 1 Bluetooth antenna – opcionális
WLAN: megjegyzések Importálás és használat az országra vonatkozó előírások szerint.

3G/4G (opcionális) Sierra Wireless Gobi 3000 (Lecsatlakozási sebesség 14.4 Mbit/s, Felcsatlakozási sebesség 5.76 Mbit/s)
LTE Sierra Wireless MC7710 (Lecsatlakozási sebesség up to 100 Mbit/s, Felcsatlakozási sebesség up to 50 
Mbit/s)

Bluetooth (opcionális) Bluetooth 4.0

Kijelző 30,7 cm (12,1 hüvelyk), LED háttérvilágítás, (WXGA), Tükröződésmentes kijelző, magnézium, 1280 x 800 
képpont, 300:1, 200 cd/m²
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Alapegység LIFEBOOK P702

Általános rendszeradatok
Lapkakészlet Intel® HM76
BIOS funkciók Phoenix SecureCore megoldásra épülő BIOS

Grafika
TFT felbontása (DisplayPort) legfeljebb 2560 x 1600
TFT felbontása (VGA) legfeljebb 1920 x 1200
TFT felbontás (DVI a portismétlőn) legfeljebb 1920 x 1200
TFT felbontás (DisplayPort a 
portismétlőn)

legfeljebb 2560 x 1600

Grafika márkaneve Intel® HD Graphics 4000, 3. generációs Core i processzorokkal
Grafikai szolgáltatások 3 képernyős támogatás 3. generációs Core i processzorokkal

(1x belső kijelző, 1x Displayport rendszerrel, 1x Displayport port replikátorral)
Grafika megjegyzései Megosztott memória a rendszermemória méretétől és az operációs rendszertől függően
Videomemória összesen 256 MB Win XP operációs rendszerrel; akár 1535 MB Win7 32 bites; akár 1696 MB Win7 64 bites

Illesztőegységek
Memóriakártya bővítőhelyei 1 (SD 2 GB-ig, SDHC 32 GB-ig, SDXC 64 GB-ig)
ExpressCard bővítőhelyei 1 (34 mm támogatott)
SmartCard kártyahely 1
SIM-kártya nyílása 1 (használat csak 3G/UMTS, 4G/LTE rendszerrel)
USB 3.0 összesen 1 (Anytime USB-töltési funkcióval)
USB 2.0 összesen 2
VGA 1
DisplayPort 1 (V1.1a)
Ethernet (RJ-45) 1
DC bemenet 1
Hang: vonali bemenet / mikrofon 1
Hang: vonali kimenet / fejhallgató 1
Belső mikrofonok 1 (digitális)
Dokkolócsatlakozó portismétlőhöz 1
Kensington biztonsági zár 
támogatása

1

Vezetékes kommunikáció
LAN Beépített 10/100/1000 Mb/s Intel® 82579 V

Billentyűzet és mutatóeszközök
Cseppálló billentyűzet (új kialakítás)
Billentyűk száma: 83, Billentyűzet-táv: 18 mm, Billentyűzet lenyomás: 2.0 mm
Több kézmozdulatos érintőpult két egérgombbal és ergonomikus görgetőkerékkel
Opcionális: ujjlenyomat-érzékelő
Alkalmazásindító gombok

Multimédia
Hang típusa Alaplapon
Hangkodek Realtek ALC269
Hangfunkciók Sztereó hangszórók, 1x beépített mikrofon
Kamera Opcionális: Beépített HD webkamera vagy teljes HD webkamera (Microsoft® Lync™) (konfigurációtól 

függően)

Tápellátás
Hálózati tápegység 19 V / 65 W (3,42 A) , 100 V-240 V (AC bemenet) , 50 Hz - 60 Hz, Vékony és könnyű hálózati tápegység

19 V / 65 W (3,42 A) , 100 V-240 V (AC bemenet) , 50 Hz - 60 Hz, Standard hálózati tápegység
19 V / 100 W (5,27 A), 100 V-240 V (AC bemenet) , 50 Hz - 60 Hz, 3 tűs (földelt) hálózati tápegység
19 V / 80 W (4,22 A), 100 V-240 V (AC bemenet) , 50 Hz - 60 Hz, Normál adapter
19 V / 80 W (4,22 A), 100 V-240 V (AC bemenet) , 50 Hz - 60 Hz, 0 wattos hálózati adapter technológia

Megjegyzések 65 W-os hálózati tápegység rendszerrel, / 80 W-os hálózati tápegység port replikátorral való használathoz
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Tápellátás
1. akkumulátor, opciók Li-ion akkumulátor, 6 cellás, 6700 mAh, 72 Wh

Li-ion akkumulátor, 6 cellás, 5600 vagy 5800 mAh, 63 Wh
Üzemidő, 1. akkumulátor Akár 13 óra (tbd)
Akkumulátor töltési ideje Kb. 160 perc (63 Wh) Kb. 190 perc (72 Wh)
Akkumulátor megjegyzései Az akkumulátor üzemidejére vonatkozó adatok a világszerte elfogadott BAPCO Mobile Mark 2007 

teljesítményvizsgáló eredményein alapulnak (olvasó üzemmódok, például böngészés, e-mail üzenetek 
írása, dokumentumok megtekintése), és ezek lehetővé teszik a különböző gyártók termékeinek 
közvetlen összehasonlítását. Ez nem garantál az adott akkumulátornál semmiféle meghatározott 
üzemidőt, amely a termék típusa, a konfiguráció, az alkalmazás és az energiagazdálkodás beállításai 
függvényében csökkenhet vagy változhat. Az akkumulátor kapacitása minden töltési ciklussal és az 
élettartam előrehaladtával némileg csökken.

Teljesítményfelvétel
Teljesítményfelvétel megjegyzése Lásd az energiafogyasztással foglalkozó tanulmányt
Hivatkozás az Energia tanulmányra http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=4516235c-6e4d-46cc-8533-1adfe46b4771

Méretek / tömeg / környezet
Méretek (Sz x Mé x Ma) 283 x 215 x 25 (első) / 32 (hátsó) mm
Tömeg 1,48 kg
Tömeg megjegyzései A tényleges tömeg a konfigurációtól függően változhat
Működési környezeti hőmérséklet 5-35 °C
Relatív üzemi páratartalom 20-85%

Kiegészítő szoftver
Kiegészítő szoftver (előre telepítve) Adobe® Reader®

Application Panel
Display Manager
ShockSensor segédprogram
Energiatakarékos segédprogram
Plugfree Network
EasyGuide online felhasználói dokumentáció
Nero Essentials S (lemezíró szoftver)
Norton Internet Security (+ Firewall) 60 napos verzió
Win8: Microsoft nyomógombos visszaállítás (merevlemez-alapú visszaállítás)
Ne feledje az Office-t. 
Win7: Fujitsu Recovery (merevlemez alapú visszaállítás)

Kiegészítő szoftver (opcionális) Drivers & Utilities DVD (DUDVD)
UMTS csatlakozáskezelő (UMTS opció)

Kezelhetőség
Kezelhetőség, technológia DeskUpdate illesztőprogram-kezelés

PXE 2.1 rendszerindító kód
Ébresztés S5 (kikapcsolt) üzemmódból
Intel® Standard Manageability
WoL (helyi hálózati ébresztés)

Kezelhetőség, szoftver DeskView Client
DeskView Instant BIOS Management
DeskView Integration for Symantec Management Platform

DeskView összetevők Leltárkezelés
BIOS-felügyelet
Illesztőprogram-kezelés
Biztonságkezelés
Riasztáskezelés

Támogatott szabványok WMI
PXE
BootP (made4you)

Kezelhetőség hivatkozása http://www.fujitsu.com/fts/solutions/high-tech/solutions/workplace/manageability/feature-finder.html

Biztonság
Rendszervédelem Kensington biztonsági zár támogatása
Bevizsgált védelem Advanced Theft Protection (Intel® Anti Theft és Computrace®)

Opcionális: platformmegbízhatósági modul (TPM 1.2)
Norton Internet Security (+ Firewall) 60 napos verzió
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Biztonság
Hozzáférésvédelem Merevlemez jelszava

Beépített SmartCard kártyahely
Felhasználói és rendszergazdai BIOS-jelszó
Opcionális: beépített ujjlenyomat-érzékelő OmniPass szoftverrel

Megfelelés
Európa CE

CB
Nordic Swan folyamatban

USA/Kanada FCC (konfigurációtól függően)
Globális RoHS (veszélyes anyagok korlátozása)

WEEE (elektromos és elektronikus hulladék ártalmatlanítása)
Microsoft operációs rendszerek (HCT / HCL bejegyzés / WHQL)
WiFi tanúsítás
ENERGY STAR® 5.0
EPEAT® Gold (dedikált területek) (tervezett)

Kína CCC (konfigurációtól függően)
Megfelelés: megjegyzések A fent említett megfelelések csak tervezetek, és nem érhetők el az előkészítési szakaszban.
Megfelelés hivatkozás https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates/

Portreplikáló illesztőegységei (opcionális)
Bekapcsolás gomb 1
DC bemenet 1 (19 V)
USB 2.0 összesen 4
DisplayPort 1 (legfeljebb 2560 x 1600) (nem használható együtt a DVI-vel) Mindkettő csatlakoztatása esetén a 

DisplayPort élvez elsőbbséget.
VGA 1
DVI 1 (legfeljebb 1920 x 1200) (nem használható együtt a DisplayPort-tal)
Ethernet (RJ-45) 1 (10/100/1000)
eSATA 1
Megjegyzések A port replikátor támogatja a 0 wattos funkciót. A kijelzőport a DVI-vel megosztott - kizárólagos 

használat

Garancia
Szokásos garancia 1 év
Szolgáltatási szint Collect & Return Service / Bring-in Service (az FTS CEMEA&I terület országaiban, a többi országban a helyi 

szabályozástól függ)
Karbantartási és támogatási szolgáltatások - a tökéletes kiterjesztés
Javasolt szolgáltatás 5x9 órás, Válaszidő: Következő munkanap
Tartalék alkatrészek elérhetősége 5 év a termék életciklusának végét követően
Szerviz webhivatkozása http://www.fujitsu.com/fts/services/support

Javasolt tartozékok
Rugalmasság, bővíthetőség, asztali gép kiváltása, befektetésének 
értékvédelme – csak néhány a Fujitsu dokkoló lehetőségek előnyei 
közül.

Order code: 
S26391-F977-L100
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LIFEBOOK csomag (Port 
replikátor, hálózati 
tápegység, EU-kábelkészlet)

A Fujitsu portreplikátor és hálózati tápegység (EU-kábellel) 
kombinációja a tökéletes dokkolási megoldás a LIFEBOOK 
készülékhez Tegye egyszerűbbé a mobil életvitelét! Az irodában 
vagy otthon egy másodperc alatt csatlakoztathatja gépét a 
portreplikátorhoz, és máris használhatja perifériáit.

Order code: 
S26391-F977-L200

LIFEBOOK Hálózati tápegység Működtesse notebookját a munkahelyén, otthonában vagy 
útközben egy második akkumulátor segítségével. Könnyedén 
újratöltheti notebookját, bárhol is tartózkodik. Notebookja 
típusától függően különböző hálózati adapterek közül választhat, 
a vékony, stick típusú hálózati tápegységtől kezdve, a normál 
tápegységeken át, egészen az innovatív 0 wattos hálózati 
tápegységekig.

Order code: 
S26391-F886-L200

PocketSaver A Fujitsu Kensington PocketSaver a zsebben hordható méretével 
és 1200 mm-es visszahúzható edzett acélkábelével a tökéletes, 
lopás elleni megoldás utazás közben. A szabadalmaztatott T-rudas 
zármechanizmus és az edzett acélkábel maximális biztonságot 
garantál. A Fujitsu Kensington PocketSaver gondoskodik a 
készüléke védelméről, bármerre is járjon Ön.

Order code: 
S26391-F6045-L100

Adatvédelmi szűrő Az adatvédelmi szűrők segítenek a képernyőre rálátást bárki olyan 
elől elzárni, aki a számítógépet oldalról nézi. A 3M egyedülálló 
microlouver adatvédelmi technológiája csak a számítógéppel 
szemben elhelyezkedő személyek számára engedi tisztán látni 
a képernyőn lévő adatokat. A 3M kínálja a számítógépes szűrők 
legszélesebb választékát.

Order code: 
S26391-F6097-L312

Comfort Sleeve mini táska Védje notebookját az elegáns és kényelmes Comfort Sleeve 
táskában. A mikroszálas bevonat és a puha belső bélés védi a 
notebookot a karcolásoktól. Két külső zseb további tartozékok 
tárolásához. A betolható fogantyúknak köszönhetően a táska 
nemcsak vállpánton, hanem kézben és a hónunk alatt is hordható.

Order code: 
S26391-F119-L163

DS P2100 Tube 
HANGRENDSZER

A hi-fi hangdobozok által inspirált Fujitsu DS P2100 Tube 
HANGRENDSZER az Ön nappalijába jól illő formatervezett 
műtárgyakkal nyújt akusztikai élményt. Az automatikus 
erősítőszabályozás a legkisebb torzítást biztosítja, amivel védi 
az Ön hallását és megóvja a hangszórókat a károsodástól. Az 
új automatikus Fade-in és Fade-out (erősödés és halkulás) 
audiofunkcióval. A kisméretű, robusztus szatellit hangfal 
magasfényű fekete felülettel készül, az alumínium csövet pedig 
tartójánál egy egzotikus motívum díszíti. 

Order code: 
S26391-F7128-L500

HS S2000NC fejhallgató A HS S2000NC fejhallgató többet kínál, mint egy átlagos 
fejhallgató. A kiváló hangminőség mellett egy lenyűgöző 
funkcióval is rendelkezik: egy gombnyomással kikapcsolhatja a zajt 
és megszabadíthatja fülét a felesleges zaj terhétől.
A hulláminvertáláson alapuló speciális technológiával ez a 
fejhallgató akár 70%-kal képes csökkenteni a nemkívánatos zajokat, 
így teljesebb audioélményt nyújtva. A BioProtein anyagból készített 
szivacspárnák biztosítják, hogy a fejhallgató viselése kényelmes 
még hosszú vasúti, vagy légi utakon is.

Order code: 
S26391-F7139-L3

LX900 vezeték nélküli 
billentyűzet-készlet

Az LX900 vezeték nélküli billentyűzet a legkiválóbb asztali 
megoldás az életstílusukra odafigyelő vevők számára, akik csak 
a legjobbat akarják az asztalukra. Ez a kiváló billentyűzet egy 
hagyományos eszköznél jóval több funkciót, biztonságot és jobb 
szolgáltatásokat nyújt az ambiciózus felhasználónak. A biztonság 
érdekében a 2,4 GHz-es technológiát és a 128 AES titkosítást 
alkalmazza.

S26381-K564-L4**  (**: 
országspecifikus változat)
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CONTACT
FUJITSU Technology Solutions
Website: www.fujitsu.com/fts
2013-02-19 CE-EN

Fujitsu platformmegoldások

A Fujitsu a LIFEBOOK P702 rendszeren 
kívül is sokféle platformmegoldást 
kínál. Ezek mindegyike élvonalbeli 
szolgáltatásokkal, szakértelemmel és 
globális partnerkapcsolatokkal ötvözi a 
Fujitsu megbízható termékeit.

Dinamikus Infrastruktúrák
Dinamikus Infrastruktúrák stratégiája 
jegyében a Fujitsu IT-termékek, 
-megoldások és -szolgáltatások komplett 
portfólióját szállítja: a kliensektől 
az adatközpontmegoldásokon át 
a menedzselt és a szolgáltatásként 
nyújtott infrastruktúráig. A Fujitsu 
technológiáival elért gyakorlati előny 
mindig a választott együttműködési 
szinttől függ – ami egyedülálló 
rugalmasságot és hatékonyságot biztosít 
az informatikában.

Számítástechnikai termékek
www.fujitsu.com/global/services/
computing/

Szoftverek
www.fujitsu.com/software/

További információ

A Fujitsu LIFEBOOK P702 rendszerről a 
Fujitsu értékesítőinél, üzleti partnereinél 
vagy webhelyén tájékozódhat 
alaposabban.
www.fujitsu.com/fts/mobile

Fujitsu green policy innovation

A Fujitsu környezetbarát fejlesztési 
program egy világszerte működő projekt, 
amelynek célja a környezeti terhek 
csökkentése.
Célunk, hogy az informatikán keresztül, 
globális know-how-nk segítségével 
hozzájáruljunk a fenntartható 
környezet jövő generációi számára való 
kialakításához.
További információért látogasson el a 
http://www.fujitsu.com/global/about/
environment/ weboldalra.

Szerzői jogok

Minden jog fenntartva, beleértve a 
szellemi tulajdonjogokat is. Fenntartjuk 
a jogot a műszaki adatok változására. A 
szállítás a mindenkori rendelkezésre állás 
függvénye. Nem vállalunk felelősséget 
arra vonatkozóan, hogy a közölt adatok 
és illusztrációk teljesek, naprakészek vagy 
helytállóak.
Az elnevezések az adott gyártó védjegyei 
lehetnek, illetve szerzői jogvédelem alatt 
állhatnak, ezért harmadik fél által, saját 
célra történő felhasználásuk sértheti az 
adott gyártó jogait.
További információt a www.fujitsu.com/
terms weboldalon talál.
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Felelősséget kizáró nyilatkozat

A műszaki adatok változhatnak, a szállítás 
pedig a mindenkori rendelkezésre állás 
függvénye. Nem vállalunk felelősséget 
arra vonatkozóan, hogy a közölt adatok 
és illusztrációk teljesek, naprakészek 
vagy helytállóak. Az elnevezések az 
adott gyártó védjegyei lehetnek, illetve 
szerzői jogvédelem alatt állhatnak, ezért 
harmadik fél által, saját célra történő 
felhasználásuk sértheti az adott gyártó 
jogait.

További információ

Minden jog fenntartva, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. Fenntartjuk a jogot a műszaki 
adatok változására. A szállítás a mindenkori rendelkezésre állás függvénye. Nem vállalunk 
felelősséget arra vonatkozóan, hogy a közölt adatok és illusztrációk teljesek, naprakészek 
vagy helytállóak.
Az elnevezések az adott gyártó védjegyei lehetnek, illetve szerzői jogvédelem alatt állhatnak, 
ezért harmadik fél által, saját célra történő felhasználásuk sértheti az adott gyártó jogait.
További információt a www.fujitsu.com/terms weboldalon talál.
Copyright © Fujitsu Technology Solutions


