HP EliteBook 2740p tablet pc
Ydelse og fleksibilitet

Tablet pc med 30,7 cm (12,1") (diagonalt) skærm plus mulighed
for pen og tryk

Windows®. Et liv uden grænser. HP anbefaler Windows 7.
Effektiv ydelse, når du har brug for det
HP EliteBook 2740p tablet pc'en er udstyret med
Intel® Core™ i5 1 processorer med fuld ydelse og
standardspænding i et let tablet-design. Udendørs
visning giver mindre genskin og højere kontrast, så
man bedre kan se skærmbillederne i klart lys både
ude og inde og arbejde overalt.
Skærm til pen og multi-touch
Brug pennen eller pen og finger til nemt at
navigere rundt i applikationerne, vende sider og
færdiggøre opgaver. Denne tablet pc konverterer
dine digitale håndskrevne noter til tekst eller
gemmer dem som et script. Med multitouch
bevægelser, zoom ind på eller rotering af
dokumenter eller billeder, kan du hurtigt foretage
ændringer direkte på skærmen og afslutte
opgaver.
Robust design
Lad dig ikke narre af det smarte design.
Aluminiumsoverfladen samt magnesiumkabinettet
beskytter HP EliteBook 2740p i hverdagen, og HP
DuraKeys beskytter printet på tasterne. Denne
tablet pc opfylder strenge militærstandarder
(MIL-STD 810G) 2, hvad angår vibration, støv,
fugtighed, højde og høje temperaturer. HP 3D
DriveGuard beskytter den bærbare pc's harddisk
mod stød og fald.

HP Professional Innovations hjælper dig med at
fokusere på din forretning.
Bygget med henblik på enkelhed. Med integreret
HP mobilt bredbånd får du nemt adgang til
internettet, virksomhedens intranet samt e-mail flere
steder end nogensinde før 3. Integreret HP mobilt
bredbånd inkluderer endvidere en GPS-modtager
4, der understøtter NMEA-kompatible 5, 6
applikationer, som ofte bruges til aktivsporing,
mapning eller navigering. Med HP QuickLook 3
kan du ved tryk på én knap få vist og skrive
e-mail, kalenderoplysninger, opgaver og
kontaktpersoner på sekunder uden først at starte
pc'en. 7 HP QuickWeb 8 giver endvidere adgang
til internettet på sekunder, selvom din bærbare pc
er slukket. Vælg mellem et 6-cellers (44 t) li-ion
Prismatic primært batteri eller HP-batteri med lang
levetid (6-celler, 39 t) med en levetid på op til 3 år
9.

HP EliteBook 2740p tablet pc
Windows®. Et liv uden grænser. HP anbefaler Windows 7.
SPECIFIKATIONER
Operativsystem

Præinstalleret:
Original Windows® 7 Professional 32
Original Windows® 7 Professional 64
Original Windows Vista® Business 32
FreeDOS

Processor

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

Chipsæt

Mobile Intel® QM57 Express

RAM

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; Kan opgraderes til 8 GB

Internt lager

SATA II harddisk 160, 250 eller 320 GB (5400 o/m), Solid State-drev 80 eller 160 GB, HP 3D DriveGuard

Opgraderingsbås

Dvd+/-rw SuperMulti med Double Layer; Eksternt USB 2.0 cd/dvd r/rw (ekstraudstyr)

Skærm

30,7 cm (12,1") (diagonalt) LED-bagbelyst WXGA refleksfri, ultrabred betragtningsvinkel (1280 x 800)

Grafik

Intel® HD-grafik; Microsoft DirectX 10 (Shader 4.0) og mulighed for OpenGL 2.1, med DDR3 systemhukommelse

Audio/visuel

High Definition lydunderstøttelse med 24-bit DAC, integrerede stereohøjttalere, to integrerede mikrofoner, berøringsfølsomme knapper til lyd op, lyd ned samt slukning af
lyd, kombineret hovedtelefonmikrofonstik.

Understøttelse af trådløs

HP mobilt bredbånd (fra Gobi) med GPS; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; HP integreret modul med Bluetooth 2.1 + EDR trådløs teknologi; I
lande hvor 802.11n ikke er tilladt, er denne egenskab ikke aktiveret (kun 802.11a/b/g).

Kommunikation

Integreret Intel 82577 Gigabit Ethernet (10/100/1000 NIC); 56K v.92 modem

Udvidelsessokler

1 Express Card/34; 1 Smart Card-læser; 1 secure digital/MultiMedia-kort

Porte og stik

3 USB 2.0; 1 1394a; 1 strømstik; 1 kombineret hovedtelefon/mikrofonstik; 1 dockingstik; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 ekstra batterikonnektor; 1 VGA-indgang

Inputenhed

HP-tastatur, der kan modstå spild. HP Night Light lyser direkte på tastaturet under dårlige lysforhold; To pegeredskaber (Touchpad med rullezone og pegepind, hver med to
valgknapper), digital slettepen med snor og clips, multi-touch skærm til håndbevægelser (visse modeller); 2 MP Webcam med visitkortlæserprogram (visse modeller)

Software

HP Recovery Manager (fås kun med Windows 7 eller Vista); HP Support Assistant (fås kun med Windows 7 eller Vista); HP ProtectTools Security Manager; HP QuickLaunch
Buttons-software; 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 (udvalgte modeller); InterVideo WinDVD (udvalgte modeller); Synaptics Touchpad-driver;
HP Webcam-software; WinZip 12 (prøveversion)

Sikkerhed

HP ProtectTools Security Manager; HP Fingerprint Sensor; Indbygget Smart Card-læser; Enhanced Pre-Boot Security; HP SpareKey; One-Step Logon; Adgangskode ved
opsætning; DriveLock-adgangskode; TPM 1.2 Embedded Security Chip; TPM Enhanced DriveLock; HP Disk Sanitizer; Holder til Kensington-lås; Understøtter Computrace
LoJack Pro til HP ProtectTools; HP 3D DriveGuard

Mål

29,0 x 21,2 x 3,17 (foran) cm

Vægt

Fra 1,72 kg

Strøm

6-cellers HP (44 t.) primært Lithium-Ion batteri med måle-LED'er; 6-cellers HP (39 t.) primært lithium-ion batteri med lang levetid; HP 2700 6-cellers (46 t) ultraslankt batteri
(tilbehør); Ekstern 65 W AC Smart lysnetadapter; Lysnetledning (1,8 m, med lysnetadapter 3,66 m); HP Fast Charge

Batteritid

Informationsoversigt

Udvidelsesløsninger

HP 2740 dockingstation, HP USB 2.0 dockingstation, HP Essential USB 2.0 portreplikator, HP-stativ med 2 hængsler til bærbar pc, HP-stativ til skærm og bærbar, Justerbar
HP-basisstativ, Justerbart HP-skærmstativ, justerbar stativ til 2 HP-skærme

Garanti

Omfattet af HP Services, 3 års begrænset standardgaranti med reservedele og arbejdskraft (3/3/0). Vilkår og betingelser varierer fra land til land. Der gælder visse
begrænsninger og undtagelser.

Understøttet
Original Windows Vista® Enterprise 32
Original Windows Vista® Enterprise 64
Original Windows® 7 Home Premium
SuSE Linux Enterprise 10

1 64-bit på Intel-arkitektur kræver et computersystem med processor, chipsæt, BIOS, operativsystem, enhedsdrivere og programmer, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Processorerne fungerer ikke (heller ikke med 32-bit) uden en BIOS, der understøtter Intel

64-arkitekturen. Ydelsen afhænger af hardware- og softwarekonfigurationen. Der er flere oplysninger på www.intel.com/info/em64t. Quad-Core er designet til at forbedre ydelsen i multithreaded softwareprodukter og hardware-aware multitasking operativsystemer
og kan kræve brug af relevant operativsystemsoftware for at give fuldt udbytte. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne

2 De udførte test havde ikke til formål at demonstrere egnethed til DOD-kontraktkrav eller til militær brug. Testresultaterne er ikke en garanti for fremtidig ydelse under disse testforhold

3 Gobi trådløs teknologi kræver abonnement på trådløse datatjenester, som skal købes separat. Du kan få flere oplysninger om tilgængelighed og dækning i dit område hos den lokale udbyder. Forbindelseshastighederne afhænger af placering, miljø,
netværksforhold og andre faktorer

4 GPS-adgang kræver uhindret adgang til flere satellitter. Ydelsen kan påvirkes, hvis den bruges inden døre, ved broer eller overfyldte byområder. Kræver separat anskaffet GPS-navigationssoftware, der fås fra flere GPS-applikationer
5 Skal anskaffes separat eller som ekstraudstyr

6 I uafhængige test udført af Trace Laboratories udviste HP DuraKeys intet slid efter 250.000 cykluser. Nogle konkurrerende pc'er udviste markant slitage efter kun 5.000 cykluser. 7 HP QuickLook 3 er tilgængelig, når den bærbare pc er slukket i Windows XP-,
Windows Vista- eller Windows 7-baserede systemer
understøttes ikke fra dvale. Timingen kan variere afhængigt af systemkonfigurationen. Hvis du vil aktivere funktionen, efter at batteriet er blevet fjernet, skal du genstarte den bærbare pc, inden du bruger den igen

8 HP QuickWeb er tilgængelig, når den bærbare pc er slukket i Windows XP-, Windows Vista- eller Windows 7-baserede systemer

understøttes ikke fra dvale. Kræver internetadgang. Timingen kan variere afhængigt af systemkonfigurationen. Hvis du vil aktivere funktionen, efter at batteriet er blevet fjernet, skal du genstarte den bærbare pc, inden du bruger den igen

9 3 års begrænset garanti eller 1000 cyklusser. Battericyklusser er det samlede antal fulde opladnings-/afladningscyklusser, som et batteri kan levere, inden det ikke længere kan opbevare en brugbar mængde ladning. Der er flere oplysninger på:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=en&cc=us&objectID=c00596784.

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger
med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Dette system kræver muligvis opgraderet og/eller separat anskaffet hardware og/eller dvd-drev til installation af Windows 7-software og for at få det fulde udbytte af funktionerne i Windows 7. Der er flere oplysninger
på http://www.microsoft.com/windows/windows-7/
Bluetooth er et varemærke tilhørende dets ejer og anvendes af Hewlett-Packard Company under licens. Microsoft, Windows og Windows Vista er varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af virksomheder. Intel, Celeron
og Core er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande.
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HP EliteBook 2740p tablet pc
Windows®. Et liv uden grænser. HP anbefaler Windows 7.
Tilbehør og services

HP 2740p ultratynd
udvidelsesbase

Denne innovative løsning, der er den perfekte følgesvend til din HP EliteBook 2740p notebook,
kan bruges som dockingstation på kontoret, og du kan tage den med, når du er på farten.

Produktnummer: WA995AA

HP Elite 12,1 taske

HP Elite Slip Case giver effektiv og flot beskyttelse af den bærbare pc imellem møder. Fremstilet
af holdbart kunstlæder.

Produktnummer: AY520AA

HP 65 W Smart AC
rejseadapter

Vekselstrømsadaptere fra HP forsyner din bærbare computer med strøm og oplader samtidig
det interne batteri. Med disse adaptere kan du forsyne din bærbare computer med strøm, når
du er væk fra kontoret eller på farten. Den slanke HP 65 W rejseadapter er perfekt til
internationalt rejsende, der altid er på farten. Denne adapter er 40% slankere end den
almindelige 65 W adapter og har et praktisk USB-stik til opladning af andet tilbehør, mens du
arbejder. Fire internationale adapterstik gør, at rejseadapteren kan bruges overalt, og en smart
taske holder det hele samlet.
Produktnummer: AU155AA

HP 2710p ultratyndt
batteri med 6 celler

Er du altid på farten? Med dette ekstra batteri kan din bærbare pc køre i op til 10 timer.

Produktnummer: RX932AA

HP eksternt USB cd/dvd
r/rw-drev

HP USB cd/dvd r/rw-drev til læsning af såvel dvd-rom-diske som cd-rom-, cd-r- og
dvd-ram-diske, så brugerne kan lagre mere og have mere med.

Produktnummer: FS943AA

3 års hardwaresupport
onsite, næste hverdag

HP sørger for at udskifte din defekte hardwareenhed den følgende arbejdsdag, hvis ikke
problemet kan løses centralt. Tilbyder hardwarereparation på stedet til dit HP-produkt.

Produktnummer: U4415E

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/hpoptions

