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Informacja prasowa 

 

HP Reinvent: World Partner Forum 2019  

– zaawansowane innowacje HP 

wyznaczają nowe standardy 

bezpieczeństwa komputerów PC 

 

Na tegorocznej konferencji dla Partnerów HP Reinvent, firma HP 

Inc. zaprezentowała, m.in. nowe modele HP ProBook i HP 

ProDesk, HP Daas Proactive Security Service, HP Zoom Room 

Solutions, a także laptopy HP ENVY i x360. 

 
 

 

Warszawa, 27 marca 2019 r. – Na konferencji HP Reinvent w Houston, w drugiej 

połowie marca br., firma HP Inc. przedstawiła ofertę innowacyjnych rozwiązań,  

w tym przełomową usługę bezpieczeństwa, gogle Gogle HP Reverb do 

rzeczywistości wirtualnej (VR), a także komputery PC zarówno z linii biznesowej, 

jak i konsumenckiej.   

 

 - Oczekiwania klientów wobec technologii są teraz wyższe, niż kiedykolwiek 

przedtem, dlatego współpraca z Partnerami w celu spełnienia potrzeb nowego 

pokolenia nabiera obecnie jeszcze większego znaczenia – powiedziała Anne-

Sophie Hadberg, Dyrektor Generalny, EMEA Personal Systems Business, HP Inc.  

– Zapewniając nowy sposób wykrywania i zwalczania zagrożeń w postaci usługi 

HP DaaS Proactive Security Service oraz oferując firmom i konsumentom 

komputery PC klasy premium, pozostajemy oddani idei tworzenia najbardziej 

ekscytujących urządzeń i najinteligentniejszych rozwiązań na świecie. 

 

 

Kontakt dla mediów 

 

Aleksandra Konecka 

Project  Executive 

Lighthouse 

+48 663 532 423 

a.konecka@lhse.pl 



 Strona 2z6 

 

 

Zmiany w segmencie laptopów dla biznesu  

 

Security as a Service  

Krajobraz bezpieczeństwa nieustannie się zmienia, ale urządzenia końcowe 

pozostają jednym z najczęstszych obiektów ataku, a tylko w zeszłym roku 64 

proc. firm odnotowało istotne naruszenie bezpieczeństwa danych za 

pośrednictwem urządzenia końcowego1.  

 

Firma HP rozwiązuje te problemy, wprowadzając nową usługę zarządzaną do 

egzekwowania polityk bezpieczeństwa, aktywnego monitorowania, 

prewencyjnego reagowania oraz obrony przed potencjalnymi skutkami 

niewykrytych ataków. 

 

HP DaaS Proactive Security Service, znaczące rozszerzenie nagradzanego 

rozwiązania „urządzenie jako usługa” oferowanego przez HP, wykracza poza 

ochronę przed wirusami i zapewnia dodatkowe zabezpieczenie. Jako najbardziej 

zaawansowana izolacyjna usługa, która zabezpiecza komputery z systemem 

Windows 10 przed złośliwymi plikami i witrynami internetowymi2, HP DaaS 

Proactive Security Service zapewnia ochronę i analizę zagrożeń, przekształcając 

urządzenia końcowe z największego ryzyka w najlepszą obronę. HP DaaS 

Proactive Security chroni urządzenia końcowe przed złośliwym 

oprogramowaniem i analizuje zagrożenia za pośrednictwem HP TechPulse. 

Ponadto zapewnia usługi ekspertów, którzy egzekwują zasady ochrony urządzeń 

końcowych i zapewniają zespołom IT szczegółową analizę zlikwidowanych 

zagrożeń. 

 

W USA usługa obejmuje też narzędzie do samodzielnej oceny bezpieczeństwa3 i 

kartę wyników, a także usługi oceny, reakcji na incydenty oraz 

cyberubezpieczenia świadczone przez Aon4, czołowego światowego dostawcę 

profesjonalnych usług. Firma HP połączyła siły z Aon w USA, aby zapewnić 

komercyjnym organizacjom pełen pakiet usług bezpieczeństwa obejmujących 

ocenę, zabezpieczanie urządzeń końcowych, reakcję na incydenty oraz 

cyberubezpieczenia. Ta kombinacja „bezpieczeństwa jako usługi” oraz usług 

profesjonalnych świadczonych przez Aon oferuje klientom kompletne, 

zintegrowane rozwiązanie. 
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Komputery klasy premium dla wszystkich  

Małe i średnie firmy podchodzą z pasją do swojej działalności i przywiązują 

szczególną wagę do technologii, która pomaga im oszczędzić czas i rozwijać 

biznes. Szukają urządzeń trwałych i dobrej jakości. Ponieważ niemal połowa 

małych i średnich firm nadal korzysta z Windows 75, nadszedł czas, aby rosnące 

przedsiębiorstwa zaczęły przesiadać się na nowe, mocne urządzenia z systemem 

Windows 10, które zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i wydajności, 

ułatwiając tym samym wykonywanie zadań w biurze i w drodze. 

 

Dlatego też firma HP rozszerzyła komercyjną ofertę AMD dla małych i średnich 

firm o komputery HP ProBook 445R G6, HP ProBook 455R G6 oraz HP ProDesk 

405 G4 Desktop Mini.  

 

HP ProBook 445R G6 i HP ProBook 455R G66, napędzane procesorami AMD 

Ryzen™ drugiej generacji, pomagają profesjonalistom pracować wydajnie w 

biurze i w podróży. Nowe notebooki cechują się eleganckim wzornictwem 

znanym z linii HP EliteBook, oferując bardzo smukłą aluminiową obudowę z 

wyraźnie zaznaczonymi liniami i czystymi krawędziami, a ich wytrzymałość 

potwierdza 9 testów MIL-STD7. 180-stopniowy zawias pozwala użytkownikom 

ułożyć urządzenie płasko, ułatwiając współdzielenie treści i współpracę, a 

technologia HP Noise Cancellation ogranicza szumy tła nawet o 20dB8, 

pozwalając dzięki temu na komfortowe prowadzenie konferencji audio i wideo.  

 

HP ProDesk 405 G4 Desktop Mini zapewnia małym i średnim firmom wydajność, 

możliwość rozbudowy i bezpieczeństwo w kompaktowej, stylowej obudowie. Jest 

to pierwszy komputer stacjonarny klasy mini z serii 400, wyposażony w procesor 

AMD Ryzen™ PRO drugiej generacji oraz kartę graficzną Radeon™ Vega, który 

może obsługiwać nawet trzy ekrany9. Jest przeznaczony dla klientów, którzy 

potrzebują mocnego systemu do tworzenia treści, a także zaawansowanych 

zabezpieczeń i ułatwień zarządzania oferowanych przez procesor AMD. 

 

Nowe standardy rozwiązań do konferencji i współpracy 

Dzisiejsi pracownicy preferują osobiste spotkania w większym stopniu, niż 

poprzednie pokolenia. 84 proc. przedstawicieli pokolenia Z woli komunikację 

osobistą i traktuje rozwiązania wirtualne, takie jak Skype i Zoom, jako sposób na 

spotkania twarzą w twarz z kolegami10. Dziś firma HP zapowiedziała rozwiązania 

HP Zoom Room ułatwiające działom IT wybór rozwiązania do konferencji i 
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współpracy, które najlepiej spełniałoby potrzeby ich organizacji. Rozwiązania HP 

Zoom Rooms oferują małym, średnim i dużym organizacjom konfigurowalne i 

elastyczne opcje bezpiecznych oraz łatwych w zarządzaniu pokojów zebrań. 

Dostarczając najbardziej wszechstronne rozwiązania do współpracy11 w postaci 

HP Elite Slice do Skype i Zoom, HP ułatwia pracownikom bezproblemową 

komunikację w biurze, jak i poza nim. 

 

Usługi klasy premium 

Firma HP zapowiedziała także usługi HP Premier Care uzupełniające jej notebooki 

klasy wyższej, w tym HP EliteBook i HP ZBook. Ten pakiet usług zapewnia 

odpowiedni poziom ochrony, wsparcia i serwisu, aby zmaksymalizować 

produktywność użytkowników.  

 

Nowe doświadczenia w użytkowaniu laptopów konsumenckich  

Klienci oczekują urządzeń, które integrowałyby się z ich życiem i odzwierciedlały 

to, kim są. Blisko 57 proc. millenialsów wie, jaki komputer chce mieć, kiedy tylko 

go zobaczy12, a 82 proc. z tej grupy uznaje komputer za nieodłączną część 

swojego życia13. Czerpiąc inspirację z mistrzowskiego wykonania i wysokiej 

wydajności rodziny HP Spectre, nowa linia laptopów HP ENVY i x360 oferuje 

aplikację HP Command Center, wyrafinowane wzornictwo z geometrycznymi 

wzorami portów audio i szczelin wentylacyjnych, a także skuteczne 

zabezpieczenia – w tym biometryczny czytnik linii papilarnych, chroniący 

prywatność wyłącznik kamery oraz opcjonalny filtr prywatności HP Sure View14, 

który uniemożliwia podejrzenie zawartości ekranu. 

 

Zbudowany z myślą o mobilności laptop HP ENVY 13 jest wyposażony w 

najnowsze procesory Intel i może działać nawet do 19 godzin na zasilaniu 

bateryjnym15 (wzrost o niemal 41 proc. w porównaniu z poprzednią generacją). 

Nowy HP ENYY x360 13 oferuje mocny procesor AMD Ryzen™ drugiej generacji i 

nawet 14,5 godz. pracy na zasilaniu bateryjnym15 w obudowie typu 

konwertowalnego. Wszechstronny HP ENVY x360 15 jest dostępny w wersjach z 

procesorami AMD lub Intel® Core™ ósmej generacji16 i oferuje baterię starczającą 

nawet na 13 godzin pracy15. Górna ramka ekranu została zmniejszona o 28 proc. 

w porównaniu z poprzednią generacją, a opcjonalny ekran AMOLED zapewnia 

żywe, jaskrawe kolory podczas przeglądania stron internetowych lub oglądania 

wideo. Laptop HP ENVY 17 zbudowano pod kątem wydajności, z procesorem 

Intel® Core™ ósmej generacji oraz kartą graficzną NVIDIA® GeForce® MX250 do 

https://www8.hp.com/us/en/envy/envy-laptop.html
https://www8.hp.com/us/en/envy/envy-x360.html
https://www8.hp.com/us/en/envy/envy-laptop.html
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twórczej pracy i rozrywki. To 17-calowe urządzenie oferuje lepszy stosunek 

wielkości ekranu do obudowy, poprawiając wrażenia wizualne dzięki górnej ramce 

zmniejszonej o 45 proc. w porównaniu z poprzednią generacją. 

 

Ceny i dostępność:17 

 Usługa HP DaaS Proactive Security Service będzie dostępna w regionie 

EMEA od kwietnia 2019 r. Usługi proaktywnego bezpieczeństwa 

świadczone we współpracy z Aon będą dostępne w USA w kwietniu, a w 

innych krajach w kolejnych miesiącach 2019 roku. 

 HP ProBook 445R G6 i HP ProBook 455R G6 mają być dostępne w 

regionie EMEA w czerwcu br. w cenie od 499 euro. 

 HP ProDesk 405 G4 Desktop Mini ma być dostępny w regionie EMEA w 

maju br. w cenie od 389 euro. 

 Rozwiązania HP Zoom Rooms mają być dostępne w regionie EMEA w 

sierpniu br. Ceny zostaną podane bliżej daty premiery. 

 Rozwiązania HP Premier Care są oferowane w trzech pakietach. Pakiet 

Essential Care jest już dostępny. Pakiety Expanded Care i Enhanced Care 

mają być dostępne w regionie EMEA w drugiej połowie 2019 r.  

 Laptop HP ENVY 13 ma być dostępny w regionie EMEA w kwietniu br. w 

cenie od 899 euro. 

 HP ENVY x360 13 ma być dostępny w regionie EMEA w kwietniu br. w 

cenie od 749 euro. 

 HP ENVY x360 15 z procesorem Intel ma być dostępny w regionie EMEA 

w czerwcu br. w cenie od 899 euro. 

 HP ENVY x360 15 z procesorem AMD ma być dostępny w regionie EMEA 

w maju br. w cenie od 799 euro. 

 Laptop HP ENVY 17 ma być dostępny w regionie EMEA w kwietniu br. w 

cenie od 999 euro. 

 
O firmie HP 

HP Inc. tworzy nowe rozwiązania technologiczne, które mają znaczący wpływ na życie 

ludzi. Szerokie portfolio produktów firmy obejmuje drukarki, komputery osobiste, 

urządzenia mobilne oraz rozwiązania i usługi, które sprostają nawet najbardziej 

skomplikowanym wyzwaniom. Więcej informacji na temat HP (NYSE: HPQ) można znaleźć 

pod adresem www.hp.pl 

 

                                                                        
1 Ponemon Institute 2018 State of Endpoint Security Risk, październik 2018. 

 

http://www.hp.pl/
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2 Na podstawie wewnętrznej analizy izolacyjnych usług bezpieczeństwa dostępnych w modelu SaaS oraz usług 

zarządzanych, które obejmują wdrożenie i konfigurację, egzekwowanie zasad oraz analitykę zagrożeń. 

Najbardziej zaawansowana usługa ze względu na wymuszoną sprzętowo izolację maszyn wirtualnych 

obsługujących poszczególne karty przeglądarki i aplikacje, dane na marzec 2019 r. 
3 Początkowa dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych 
4 Nabywcy HP DaaS Proactive Security Service w Stanach Zjednoczonych mogą skorzystać z samodzielnej oceny 

Aon CyQu i otrzymać swój wynik bezpieczeństwa. Opcjnalny zakup usług reakcji na incydenty od Aon nie 

wymaga zaliczki i obejmuje godzinę bezpłatnych konsultacji. Instrukcji udzielą przedstawiciele HP zajmujący się 

obsługą nowych klientów usługi. 
5 „Windows 7 End of Service April 25, 2018”, 2018. 
6 HP ProBook 445R G6 i HP ProBook 455R G6 będą dostępne w wybranych krajach. 
7 Testy MIL STD 810G nie mają na celu zademonstrowania zgodności produktów z wymaganiami kontraktowymi 

Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych ani przydatności do zastosowań wojskowych. Wyniki testów nie 

gwarantują przyszłego działania w warunkach testowych. Uszkodzenia przypadkowe wymagają nabycia 

opcjonalnego pakietu HP Accidental Damage Protection Care Pack. 
8 Konfiguracja i wyniki testów są oparte na wskaźniku Delta SNR (stosunek sygnał-szum) z testu 3QUEST (3-fold 

Quality Evaluation of Speech in Telecommunications) zdefiniowanego w specyfikacji ETSI TS 103 106. Testy 

przeprowadza się w tle dźwiękowym charakterystycznym dla stacji kolejowej. Wyniki mogą zależeć od typu 

hałasu oraz otoczenia. 
9 Ekrany sprzedawane oddzielnie. Obsługa trzech wyjść wideo przez dwa standardowe złącza wideo i opcjonalny 

trzeci port wideo, do wyboru: DisplayPort™ 1.2, HDMI 2.0, VGA lub USB Type-C™ z wyjściem DisplayPort™. 
10 Stillman, David i Jonah Stillman. Gen Z @ Work: How the next Generation Is Transforming the Workplace. 

Harper Business, an Imprint of HarperCollinsPublishers, 2017. 
11 Na podstawie wewnętrznej analizy zintegrowanych kontrolerów CoRC, dwie elastyczne poziome pozycje CoRC, 

kabel o długości 1,2 m, modularne komponenty i zainstalowane fabrycznie oprogramowanie konferencyjne, 

dane na 12 marca 2019 r.. 
12 Badania podstawowe HP, 2018. 
13 Wewnętrzne badania HP. ENVY 5W, 2018. 
14 Zintegrowany filtr prywatności HP Sure View działa w orientacji poziomej. Dostępny opcjonalnie wybranych 

panelach FHD Sure View. 
15 Czas pracy na zasilaniu bateryjnym w Windows 10 / MM14 zależy od różnych czynników, takich jak model 

produktu, konfiguracja, wczytane aplikacje, funkcje, sposób użytkownika, funkcje bezprzewodowe oraz 

ustawienia zarządzania zasilaniem. Maksymalna pojemność baterii zmniejsza się w miarę upływu czasu i 

użytkowania. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.bapco.com for additional details. 
16 Procesory wielordzeniowe zwiększają wydajność niektórych programów. Nie wszyscy klienci i nie wszystkie 

aplikacje skorzystają na tej technologii. Wydajność i częstotliwość zegara zależą od wykonywanych aplikacji oraz 

od konfiguracji sprzętowej i programowej. Numeracja, oznakowanie i (lub) nazewnictwo procesorów Intela nie 

odzwierciedla ich rosnącej wydajności. 
17 Szacowane ceny detaliczne. Rzeczywiste ceny mogą być inne. 

 

AMD, logo AMD Arrow, Ryzen, Radeon i ich kombinacje są znakami towarowymi Advanced Micro Devices, Inc. 
 

 


