Brief

HP Mobile Connect Pro
Mobiel breedband dat altijd gebruiksklaar is

200 MB

data per maand
gedurende 3 jaar

Connectiviteit naar behoefte
HP Mobile Connect Pro1 is ideaal voor mensen
die onderweg verbinding moeten houden, maar
niet afhankelijk willen zijn van hotspots en geen
vast maandbedrag willen betalen voor een
mobiel breedbandcontract.
Of u nu enkele dagen of wekenlang op reis
bent, HP Mobile Connect Pro heeft een bundel
die aansluit bij uw behoeften en uw budget.
Koop en gebruik alleen wat u nodig heeft,
wanneer u het nodig heeft.
Een nieuwe vorm van vrijheid
HP Mobile Connect Pro is volledig geïntegreerd
met een zakelijk notebook of tablet van HP en
geeft u meer toegangsopties dan ooit tevoren.
U kunt werken en surfen met minimale
contracteisen, zonder configuratie en zonder
overschrijdingskosten. Het is veilig, gemakkelijk
te installeren en u kunt zich eenvoudig
aanmelden. Geen lijnen aanschaffen, geen
hotspotkosten of langlopende contracten. Meld
u aan en profiteer direct 3 jaar2 lang van de
inbegrepen 200 MB data per maand.

Lokale en internationale databundels
HP Mobile Connect Pro is afgestemd op uw
behoeften en uw budget, of u nu naar verre
landen reist of dichter bij huis blijft. HP Mobile
Connect Pro maakt gebruik van betrouwbare
connectiviteit via een van de grote mobiele
breedbandnetwerken.
Met onze internationale databundels heeft
u toegang in een aantal landen voor één
voorspelbaar, laag prepaid tarief. Voorkom
onverwacht hoge rekeningen doordat u de
roamingtarieven niet kent.
Beschikbaarheid
Mobile Connect Pro kan, geïntegreerd
in geselecteerde HP notebooks, 2-in-1
apparaten en tablets, worden aangeschaft
in Oostenrijk, België, Denemarken,
Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië,
Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Spanje,
Zweden, Zwitserland en het Verenigd
Koninkrijk. Klanten die dit product kopen
kunnen één land kiezen uit het aanbod van
Mobile Connect Pro waar ze de inbegrepen
200 MB data elke maand willen gebruiken.
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Mobiele connectiviteit tegen voorspelbare, lage kosten
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Johan bespaart met
HP Mobile Connect Pro en heeft
op méér plaatsen verbinding
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Ted

Wiﬁ op het vliegveld
€

Wiﬁ in het hotel
€

Klantlocatie (geen
wiﬁ voor bezoekers)

200 MB (inbegrepen)

Dienstenpakket
De HP Mobile Connect Pro service is
beschikbaar voor gebruik in 91 landen overal
ter wereld via drie verschillende databundels:

500 MB (alle landen behalve Denemarken,
Finland, Noorwegen en Zweden)

• Lokale bundels zijn beschikbaar in landen (15)
waar de service gebundeld is bij producten

Beschikbare databundels3
Lokaal

1 GB
2 GB (alle landen behalve Zwitserland)
5 GB (alleen in Zwitserland,
Denemarken, Finland, Noorwegen
en Zweden)
Europa
500 MB
1 GB
2 GB
Wereld
500 MB
1 GB
2 GB

• Europese bundels met dekking in landen van
de EU en EEA en Zwitserland (32)

Ted

Windows® 8 Windows® 8.1
• Open de HP Mobile Connect Pro-app en
registreer uw account.
• Na registratie kunt u gedurende 3 jaar
(36 maanden) 200 MB data per maand
gebruiken.
• Maak verbinding!

• Wereldwijde bundels met dekking voor nog
eens 59 landen overal ter wereld

Windows® 7
• Open de HP Connection Manager en
registreer uw account.

De dekking wordt verder uitgebreid.
Kijk voor actuele informatie op
hp.com/go/mobileconnect.

• Na registratie kunt u gedurende 3 jaar
(36 maanden) 200 MB data per maand
gebruiken.

Waarom is HP Mobile
Connect Pro ideaal voor u?
• Betaalbare productiviteit
Een pay-as-you-go mobiele breedbandservice
zonder contract met 3 jaar lang 200 MB data
per maand inbegrepen. Dat is voordeliger dan
wifihotspots of dure dataroamingtarieven.
• Handiger in het gebruik
Waarom alleen verbinding maken op draadloze
hotspots met een lastige loginprocedure? Nu
kunt u overal inloggen met één wachtwoord en
altijd dezelfde loginprocedure, zonder op zoek
te gaan naar een hotspot.
• Betere bescherming
Vermijd de veiligheidsrisico's van openbare wifi
door de HP Mobile Connect Pro service met
encryptie te gebruiken.
HP biedt verschillende databundels met
nationale of internationale dekking, waaruit
u gemakkelijk het juiste datapakket voor uw
behoeften kunt kiezen.
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Wiﬁ op het vliegveld
€

• Maak verbinding!
Werk betrouwbaar en veilig met uw HP
apparaat dankzij de diensten van een grote
mobiele breedbandleverancier. Betaal alleen
voor de mobiele breedbandcapaciteit die u
echt nodig heeft. Indien noodzakelijk kunt u
onderweg extra capaciteit aanschaffen. Zo
eenvoudig is het.

Meer informatie over actuele
aanbiedingen vindt u op uw lokale
Mobile Connect Pro website
hp.com/go/mobileconnect
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Specificaties
Versie

HP Mobile Connect Pro 1.0.20.0 of later
HP Connection Manager 4.8.8.1 of later
Gebruikers dienen op hp.com te controleren of zij de meest recente softwareversie van HP Connection
Manager gebruiken. In de Windows Store is de nieuwste versie van de HP Mobile Connect Pro-app
beschikbaar.

Compatibele besturingssystemen

Legitieme edities van Windows® 8.1
Legitieme edities van Windows® 8
Legitieme edities van Windows® 7

Compatibele notebooks

Compatibel met geselecteerde HP EliteBook, HP ElitePad, HP Elite x2,
HP ProBook, HP Pro x2 en HP Pro tablet modellen
Kijk op de Mobile Connect Pro website in uw land voor een overzicht van compatibele modellen

Compatibele draadloze modules

HP un2430 HSPA CDMA Gobi 3G mobiele breedbandmodule
HP lt4112 HSPA+ LTE Gobi 4G mobiele breedbandmodule
HP hs2350 HSPA+ mobiele breedbandmodule
HP hs3110 HSPA+ mobiele breedbandmodule
HP hs3120 HSPA+ mobiele breedbandmodule

Beschikbaarheid

Mobile Connect Pro kan worden aangeschaft op geselecteerde HP notebooks, 2-in-1 apparaten en
tablets, in Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg,
Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Klanten die dit product
kopen kunnen één land kiezen uit het aanbod van Mobile Connect Pro waar ze de inbegrepen 200 MB data
elke maand willen gebruiken. De marktdekking wordt uitgebreid. Kijk voor informatie waar de service te
koop is op hp.com/go/mobileconnect

Dienstenpakket

De HP Mobile Connect Pro service is beschikbaar voor gebruik in 91
landen overal ter wereld via drie verschillende databundels:
• Lokale bundels zijn beschikbaar in landen (15) waar de service gebundeld is bij producten
• Europese bundels met dekking in landen van de EU en EEA en Zwitserland (32)
• Wereldwijde bundels met dekking voor nog eens 59 landen overal ter wereld
De dekking wordt verder uitgebreid. Kijk voor actuele informatie op hp.com/go/mobileconnect
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1 Service wordt geleverd door Cubic Telecom Ltd. Voor HP Mobile Connect Pro service is een device nodig met compatibele mobiele
breedbandmodule en inbegrepen HP Mobile Connect Pro service. Aan het eind van de periode met inbegrepen service of als meer dan
200 MB per maand wordt gebruikt, moet extra service worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/mobileconnect.
2 200 MB data per maand gedurende 3 jaar (36 maanden) is bij bepaalde apparaten inbegrepen. Om gebruik te maken van de
inbegrepen data dient u zich binnen 3 maanden na aanschaf van het apparaat te registreren. De aanbieding kan zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
3 Bundels zijn beschikbaar vanaf 1 mei 2015. Kijk voor de laatste informatie over beschikbare bundels op: hp.com/go/mobileconnect.

Meld u aan voor updates op
hp.com/go/getupdated
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