Tablet HP EliteBook 2740p

Flexibilní tablet, výkonný notebook.

Tablet s displejem o úhlopříčce 30,7 cm (12,1") s podporou
dotykových gest a ovládání perem.

Windows®. Život bez hranic. Společnost HP doporučuje systém
Windows 7.
Silný výkon ve chvílích, kdy jej potřebujete
Součástí tabletů HP EliteBook 2740p jsou
plnohodnotné procesory se standardním napětím
Intel® Core™ i5 1 v kompaktním tabletovém
provedení. Displeje vhodné k venkovnímu použití
se méně lesknou a zajišťují vyšší kontrast a lepší
obraz na jasném venkovním nebo vnitřním světle,
takže můžete pracovat kdykoli a kdekoli je třeba.
Pero a dotyková obrazovka s podporou
vícedotykových gest
Pomocí pera nebo pera a ovládání prstem můžete
snadno obsluhovat aplikace, obracet stránky
a provádět další úkony. Tablet převede ručně
digitálně napsané poznámky do textu nebo je
uloží tak, jak jste je zapsali. Pomocí
vícedotykových gest můžete tablet snadno ovládat
– k dispozici jsou funkce přiblížení a oddálení,
rotace dokumentů a obrázků a změny uspořádání
oken na obrazovce.
Odolné provedení
Nenechte se zmást štíhlým designem. Hliníkový
povrch a celohořčíkový kryt chrání tablet HP
EliteBook 2740p před všemi nástrahami běžného
použití, zatímco technologie HP DuraKeys chrání
potisk kláves. Tablet vyhovuje náročným
vojenským standardům (MIL-STD 810G) 2 pro
vibrace, prach, vlhkost, nadmořskou výšku
a vysokou teplotu. Technologie HP 3D DriveGuard
chrání pevný disk tabletu před nárazy, otřesy
a pády.

Inovace HP Professional Innovations vám
pomohou soustředit se na podnikání.
Maximální jednoduchost. Integrovaná technologie
HP Mobile Broadband umožňuje pohodlné
připojení k Internetu, firemnímu intranetu
a e-mailové schránce na více místech než kdy
dříve 3. Integrovaný mobilní širokopásmový modul
HP rovněž obsahuje přijímač signálu GPS 4, který
podporuje aplikace kompatibilní s NMEA 5, 6,
které se často používají ke sledování, mapování
a navigaci. Funkce HP QuickLook 3 nabízí
možnost čtení a psaní e-mailových zpráv, přístup
ke kalendáři, úkolům a kontaktním informacím
v několika vteřinách po stisknutím tlačítka, přičemž
není třeba spouštět systém. 7 Díky funkci HP
QuickWeb 8 se připojíte k síti během několika
sekund – i když je tablet vypnutý. Výběr mezi
6článkovou lithium-iontovou baterií Prismatic
(44 Wh) a 6článkovou baterií HP (39 Wh)
s dlouhou životností (až 3 roky) 9.

Tablet HP EliteBook 2740p
Windows®. Život bez hranic. Společnost HP doporučuje systém
Windows 7.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Operační systém

Předinstalováno
Originální Windows® 7 Professional (32bitový)
Originální Windows® 7 Professional (64bitový)
Originální Windows Vista® Business 32
FreeDOS

Procesor

Procesor Intel® Core™ i5-540M (2,53 GHz, 3 MB mezipaměti L3)

Čipová sada

Čipová sada Mobile Intel® QM57 Express

Paměť

DDR3 SDRAM, 1 333 MHz, 1 024, 2 048 nebo 4 096 MB; 2 SODIMM; Možnost upgradu na 8 GB

Interní paměť

pevný disk SATA II 160, 250 nebo 320 GB (5 400 ot./min), disk SSD 80 nebo 160 GB, HP 3D DriveGuard

Pozice pro upgrade

DVD+/-RW SuperMulti s dvouvrstvým čtením a zápisem; Volitelná externí jednotka CD/DVD-R/RW USB

Monitor

antireflexní displej WXGA s podsvícením LED, úhlopříčkou 30,7 cm (12.1"), rozlišením 1 280 x 800 a širokým pozorovacím úhlem

Grafická karta

Grafický adaptér Intel® HD; Podpora Microsoft DirectX 10 (Shader 4,0) a OpenGL 2,1, se systémovou pamětí DDR3

Audio/Visual

podpora zvuku HD s 24b převodníkem DAC, integrované stereofonní reproduktory, integrované duální mikrofonové pole, dotykové ovládání hlasitosti a ztlumení,
kombinovaný konektor pro sluchátka a mikrofon

Podpora bezdrátové sítě

Modul HP pro mobilní širokopásmové připojení (Gobi) s GPS; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; integrovaný modul HP Bluetooth 2.1+EDR
Wireless; v zemích, kde není povolena specifikace 802.11n, jsou podporovány pouze specifikace 802.11a/b/g

Komunikace

integrovaná síťová karta Intel 82577 Gigabit Ethernet (10/100/1000 NIC); Modem 56K v.92

Rozšiřující sloty

1 34mm slot pro karty Express Card; 1 čtečka karet Smart Card; 1 slot pro karty Secure Digital/MultiMedia

Porty a konektory

3 porty USB 2.0; 1 port 1394a; 1 vstup napájení; 1 komb. stereofonní konektor pro sluchátka/mikrofon; 1 dokovací konektor; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 konektor sekundární
baterie; 1 vstup VGA

Vstupní zařízení

klávesnice HP odolná vůči polití, dioda pro noční svícení HP Night Light přímo osvětlující klávesnici; Dvě polohovací zařízení (zařízení touchpad s oblastí pro posouvání a
ukazovátko – obě vybavená dvěma tlačítky), digitální pero s úchytkou a šňůrou, podpora vícedotykových gest (vybrané modely); Webová kamera s rozlišením 2 MP
a softwarem Business Card Reader (u vybraných modelů)

Software

HP Recovery Manager (k dispozici pouze se systémem Windows 7 nebo Vista); HP Support Assistant (k dispozici pouze se systémem Windows 7 nebo Vista); HP
ProtectTools Security Manager; Software HP QuickLaunch Buttons; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; HP DayStarter; HP Power Assistant; HP Connection Manager; HP
Wireless Assistant; Microsoft Office OneNote 2007; McAfee Total Protection; PDF Complete Special Edition; Roxio Creator Business 10 (u vybraných modelů); InterVideo
WinDVD (u vybraných modelů); Ovladač zařízení Synaptics Touchpad; Software k webové kameře HP; WinZip 12 (zkušební verze)

Zabezpečení

HP ProtectTools Security Manager; snímač otisků prstů HP; integrovaná čtečka čipových karet Smart Card; rozšířené zabezpečení před spuštěním systému; HP SpareKey;
rychlé přihlášení; heslo pro nastavení; heslo funkce DriveLock; vestavěný bezpečnostní čip TPM 1.2; zámek TPM Enhanced DriveLock; HP Disk Sanitizer; slot pro zámek
Kensington; podpora služby Computrace LoJack Pro pro nástroj HP ProtectTools; HP 3D DriveGuard

Rozměry

29,0 x 21,2 x 3,17 cm (vpředu)

Hmotnost

Od 1,72 kg

Napájení

6článková (44 Wh) lithium-iontová primární baterie HP s LED diodami indikujícími stav nabití; 6článková lithium-iontová primární baterie HP s dlouhou životností (39 Wh);
volitelná 6článková ultratenká baterie 2700 (46 Wh) HP; externí napájecí adaptér AC Smart 65 W (stř.); napájecí kabel (1,8 m, s napájecím adaptérem 3,66 m);
technologie HP Fast Charge

Životnost baterie

Informace (pokr.)

Možnosti rozšíření

dokovací stanice HP 2740, dokovací stanice HP USB 2.0, replikátor portů HP Essential USB 2.0, dvoukloubový stojan na notebooky HP, stojan na displej a notebook HP,
základní nastavitelný stojan HP, nastavitelný stojan na displej HP, nastavitelný stojan na dva displeje HP

Záruka

Chráněno službami HP Services. 3letá omezená záruka na standardní náhradní díly a servis (3/3/0). Podmínky záruky se mohou v jednotlivých zemích lišit. Záruka
podléhá určitým omezením a výjimkám.

Podporováno
originální Windows Vista® Enterprise 32
originální Windows Vista® Enterprise 64
originální Windows® 7 Home Premium
SuSE Linux Enterprise 10

1 K využití 64bitové architektury Intel je potřeba počítač s procesorem, čipovou sadou, systémem BIOS, operačním systémem, ovladači zařízení a aplikacemi s podporou architektury Intel® 64. Procesory nebudou fungovat bez systému BIOS s podporou

architektury Intel 64 (ani v 32bitovém režimu). Výkon se může lišit v závislosti na konfiguraci hardwaru a softwaru. Více informací naleznete na adrese www.intel.com/info/em64t. Čtyřjádrový procesor slouží k zvýšení výkonu vícevláknového softwaru
a multitaskingových operačních systémů, které podporují tyto technologie. Aby bylo možné využít jejich plný výkon, může být nutné používat vhodný operační systém. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace musí nezbytně použitím této technologie získat.
Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusí označovat vyšší výkony

2 Testování nebylo určeno k prokázání vhodnosti pro vojenské použití. Výsledky těchto testů nejsou zárukou dosažení stejného výkonu při stejných testovacích podmínkách

3 Použití bezdrátové technologie Gobi vyžaduje samostatně uzavřenou smlouvu o bezdrátovém přenosu dat. Informace o pokrytí a dostupnosti ve vaší oblasti získáte od místního poskytovatele internetových služeb. Rychlost připojení závisí na umístění, prostředí,
stavu sítě a dalších faktorech

4 Přístup k signálu systému GPS vyžaduje volný výhled na několik satelitů. Uvnitř budov, pod mosty a v hustě zastavěných oblastech může být kvalita signálu horší. Vyžaduje samostatně zakoupený navigační software GPS dostupný pomocí různých aplikací GPS
5 Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství

6 Nezávislé testy provedené společností Trace Laboratories prokázaly, že klávesnice HP DuraKeys nevykazovala žádné opotřebení ani po 250 000 cyklech. Některé konkurenční počítače přitom vykazovaly značné opotřebení již po 5 000 cyklech
7 Funkce HP QuickLook 3 je k dispozici, když je tablet se systémy Windows XP, Windows Vista nebo Windows 7 vypnutý

funkci nelze používat v režimu spánku. Doba přechodu do tohoto režimu se může lišit v závislosti na konfiguraci systému. Chcete-li tuto funkci zprovoznit po vyjmutí baterie, před dalším použitím počítač restartujte

8 Funkce HP QuickWeb je k dispozici, když je tablet se systémy Windows XP, Windows Vista nebo Windows 7 vypnutý

funkci nelze používat v režimu spánku. Je zapotřebí přístup k Internetu. Doba přechodu do tohoto režimu se může lišit v závislosti na konfiguraci systému. Chcete-li tuto funkci zprovoznit po vyjmutí baterie, před dalším použitím tablet restartujte

9 tříletá limitovaná záruka nebo 1 000 cyklů. Cykly baterie se rozumí celkový počet cyklů plného nabití a vybití baterie, který baterie vydrží před tím, než se její kapacita sníží pod hranici použitelnosti. Další informace naleznete na adrese:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=en&cc=us&objectID=c00596784.

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/notebooks
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Tablet HP EliteBook 2740p
Windows®. Život bez hranic. Společnost HP doporučuje systém
Windows 7.
Příslušenství a služby

Ultratenká rozšiřující
základna HP 2740

Toto inovativní řešení je dokonalým společníkem vašeho notebooku HP EliteBook 2740p. Je tak
všestranné, že jej můžete v kanceláři využít jako dokovací stanici a při odchodu jej vzít
s sebou.

Produktové číslo: WA995AA

Brašna HP Elite 12.1

Brašna HP Elite Slip nabízí elegantní a stylovou ochranu notebooku při přesunu mezi
jednáními. Vyrobena z odolné umělé kůže.

Produktové číslo: AY520AA

Cestovní adaptér HP
Smart 65 W

Napájecí adaptéry HP napájejí notebook a současně nabíjejí vnitřní baterii. Tyto adaptéry
umožňují napájení notebooku na cestách či mimo kancelář. 65W cestovní adaptér HP Slim je
ideální pro často a dalece cestující profesionály. Tloušťka adaptéru je o 40 % menší než u
standardních 65W adaptérů a adaptér poskytuje praktický port USB pro nabíjení dalšího
příslušenství během práce. Čtyři mezinárodní zástrčky adaptéru zajišťují, že cestovní adaptér
Slim bude fungovat prakticky kdekoli. Se stylovou ochrannou brašnou budete mít vše potřebné
vždycky pohromadě.
Produktové číslo: AU155AA

6článková baterie HP
2710p Ultra-slim

Stále na cestách? Rozšiřující baterie nabízí dostatek energie pro až 10hodinový provoz
přenosného počítače.

Produktové číslo: RX932AA

Externí jednotka HP USB
CD/DVD R/RW

Jednotka HP USB CD/DVD R/RW byla vytvořena pro čtení disků DVD-ROM, CD-ROM, CD-R a
DVD-RAM: Umožňuje uživatelům ukládat, sdílet a přenášet získané informace.

Produktové číslo: FS943AA

3 roky, následující
pracovní den na místě,
HW podpora

Společnost HP poskytuje službu výměny chybného hardwaru následující pracovní den v místě
zákazníka, pokud problém nelze vyřešit na dálku. K produktům HP je nabízena snadno
zakoupitelná služba oprav hardwaru přímo u zákazníka.

Produktové číslo: U4415E

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/hpoptions

