Υπολογιστής tablet HP EliteBook 2740p
Χειροπιαστά αποτελέσματα

Υπολογιστής tablet με οθόνη 30,7 cm (12,1") και δυνατότητες
γραφίδας και αφής

Windows®. Ζήσε χωρίς περιορισμούς. Η HP συνιστά Windows 7.
Ισχυρή απόδοση όταν τη χρειάζεστε
Ο υπολογιστής tablet HP EliteBook 2740p διαθέτει
επεξεργαστές πλήρους απόδοσης και τυπικής τάσης
Intel® Core™ i5 1 σε ελαφριά σχεδίαση tablet. Η
οθόνη με δυνατότητα προβολής σε εξωτερικό χώρο
προσφέρει μειωμένη αντανάκλαση και υψηλότερη
αντίθεση για καλύτερη εμφάνιση σε έντονο φως,
φυσικό ή τεχνητό, ώστε να μπορείτε να εργάζεστε
όποτε και όπου χρειάζεται.

Οι καινοτομίες HP Professional Innovations σας
βοηθούν να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας
Σχεδίαση με στόχο την απλότητα. Το ενσωματωμένο
HP Mobile Broadband παρέχει πρακτική
πρόσβαση στο Internet, το εταιρικό intranet και το
email σε περισσότερες τοποθεσίες από ποτέ 3. Το
ενσωματωμένο HP Mobile Broadband
περιλαμβάνει επίσης έναν δέκτη συστήματος GPS 4
που υποστηρίζει εφαρμογές συμβατές με NMEA 5,
6 οι οποίες χρησιμοποιούνται συχνά για
Γραφίδα και οθόνη πολλαπλής αφής
παρακολούθηση πόρων, χαρτογράφηση ή
Χρησιμοποιήστε τη γραφίδα, ή γραφίδα και αφή
πλοήγηση. Το HP QuickLook 3 παρέχει δυνατότητα
δακτύλων για να περιηγείστε σε εφαρμογές, να
ανάγνωσης και σύνταξης email, ημερολογίου,
γυρνάτε σελίδες και να ολοκληρώνετε εργασίες.
Αυτός ο υπολογιστής tablet μετατρέπει τις ψηφιακές εργασιών και στοιχείων επικοινωνίας μέσα σε
δευτερόλεπτα με το πάτημα ενός κουμπιού, χωρίς
χειρόγραφες σημειώσεις σας σε κείμενο ή τις
να χρειάζεται ενεργοποίηση. 7 Το HP QuickWeb 8
αποθηκεύει ως γραφή. Χρησιμοποιώντας τις
εγγυάται πρόσβαση στο web μέσα σε
κινήσεις πολλαπλής αφής, μεγεθύνετε ή
δευτερόλεπτα, ακόμα κι αν ο υπολογιστής tablet
περιστρέψτε έγγραφα ή εικόνες για να κάνετε
είναι απενεργοποιημένος. Επιλέξτε την κύρια
αλλαγές στην οθόνη γρήγορα και να
μπαταρία ιόντων λιθίου 6 στοιχείων (44 Whr)
ολοκληρώσετε τις εργασίες σας.
Prismatic ή την μπαταρία μεγάλης διάρκειας ζωής
Στιβαρή σχεδίαση
HP (6 στοιχεία, 39 Whr) με διάρκεια ζωής έως τρία
Μη σας ξεγελά η κομψή σχεδίαση. Η επιφάνεια
χρόνια 9.
από αλουμίνιο και το περίβλημα εξολοκλήρου από
κράμα μαγνησίου προστατεύουν τον HP EliteBook
2740p από τις αντιξοότητες της καθημερινής
επαγγελματικής χρήσης, ενώ το HP DuraKeys
προστατεύει τις ενδείξεις των πλήκτρων. Αυτός ο
υπολογιστής tablet πληροί αυστηρά στρατιωτικά
πρότυπα (MIL-STD 810G) 2 για δονήσεις, σκόνη,
υγρασία, υψόμετρο και υψηλές θερμοκρασίες. Το
HP 3D DriveGuard προστατεύει τον σκληρό δίσκο
του υπολογιστή σας από χτυπήματα και πτώσεις.

Υπολογιστής tablet HP EliteBook 2740p
Windows®. Ζήσε χωρίς περιορισμούς. Η HP συνιστά Windows 7.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Λειτουργικό σύστημα

Προεγκατεστημένες
Αυθεντικά Windows® 7 Professional 32
Αυθεντικά Windows® 7 Professional 64
Αυθεντικά Windows Vista® Business 32
FreeDOS

Επεξεργαστής

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

Chipset

Mobile Intel® QM57 Express

Μνήµη

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; Αναβάθμιση έως 8 GB

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

Σκληρός δίσκος SATA II 160, 250 ή 320 GB (5400 rpm), μονάδα στερεάς κατάστασης 80 ή 160 GB, HP 3D DriveGuard

Upgrade Bay

DVD+/-RW SuperMulti με Double Layer, Προαιρετική εξωτερική μονάδα USB CD/DVD R/RW

Οθόνη

Αντιθαμβωτική οθόνη WXGA 30,7 cm (12,1") με οπίσθιο φωτισμό LED και εξαιρετικά ευρεία γωνία προβολής (1280 x 800)

Γραφικά

Γραφικά Intel® HD; Δυνατότητα Microsoft DirectX 10 (Shader 4.0) και OpenGL 2.1, με μνήμη συστήματος DDR3

Ήχος/εικόνα

Υποστήριξη ήχου υψηλής ευκρίνειας με 24 bit DAC, ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία, ενσωματωμένη συστοιχία δύο μικροφώνων, πλήκτρα ελέγχου ευαίσθητα στην αφή για
αυξομείωση της έντασης και σίγαση, συνδυαστική υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου

Υποστήριξη ασύρματης επικοινωνίας

Μονάδα HP Mobile Broadband (με την υποστήριξη της Gobi) με GPS, Intel Centrino 802.11a/b/g/n, Broadcom 802.11a/b/g/n, ενσωματωμένη μονάδα HP με ασύρματη
τεχνολογία Bluetooth 2.1+EDR; Σε χώρες όπου το 802.11n δεν επιτρέπεται, αυτή η δυνατότητα δεν είναι ενεργοποιημένη (μόνο 802.11a/b/g).

Επικοινωνίες

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

Υποδοχές επέκτασης

1 Express Card/34, 1 συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών, 1 κάρτα Secure Digital / MultiMedia

Θύρες και υποδοχές

3 USB 2.0, 1 1394a, 1 υποδοχή τροφοδοσίας AC, 1 υποδοχή combo στερεοφωνικών ακουστικών/μικροφώνου, 1 υποδοχή σταθμού σύνδεσης, 1 RJ-11, 1 RJ-45, 1
δευτερεύουσα υποδοχή μπαταρίας, 1 είσοδος VGA

Συσκευή εισόδου

Αδιάβροχο πληκτρολόγιο HP, HP Night Light που φωτίζει απευθείας το πληκτρολόγιο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού; Δύο συσκευές κατάδειξης (Touchpad με ζώνη κύλισης
και pointstick, καθένα με δύο κουμπιά επιλογής), γραφίδα ψηφιακής διαγραφής με λουράκι και κλιπ, κινήσεις στην οθόνη πολλαπλής αφής (επιλεγμένα μοντέλα); Κάμερα
web 2 MP με λογισμικό Business Card Reader (επιλεγμένα μοντέλα)

Λογισμικό

HP Recovery Manager (διαθέσιμο μόνο με Windows 7 ή Vista), HP Support Assistant (διαθέσιμο μόνο με Windows 7 ή Vista), HP ProtectTools Security Manager, λογισμικό
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 (επιλεγμένα μοντέλα), InterVideo WinDVD (επιλεγμένα μοντέλα), πρόγραμμα
οδήγησης Touchpad Synaptics, λογισμικό "Κάμερα web HP", WinZip 12 (δοκιμαστική έκδοση)

Ασφάλεια

HP ProtectTools Security Manager, αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων HP, ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών, βελτιωμένη ασφάλεια πριν από την
εκκίνηση, HP SpareKey, σύνδεση σε ένα βήμα, κωδικός πρόσβασης ρύθμισης, κωδικός πρόσβασης DriveLock, ενσωματωμένο chip ασφαλείας TPM 1.2, TPM Enhanced
DriveLock, HP Disk Sanitizer, υποδοχή κλειδαριάς Kensington, υποστήριξη για Computrace LoJack Pro for HP ProtectTools, HP 3D DriveGuard

Διαστάσεις

29,0 x 21,2 x 3,17 cm (μπροστά)

Βάρος

Αρχικό βάρος 1,72 kg

Ισχύς

Κύρια μπαταρία ιόντων λιθίου 6 στοιχείων (44 WHr) HP με LED ένδειξης ισχύος, κύρια μπαταρία ιόντων λιθίου 6 στοιχείων (39 WHr) μεγάλης διάρκειας ζωής HP,
προαιρετική πολύ λεπτή μπαταρία 6 στοιχείων (46 WHr) HP 2700; Εξωτερικό τροφοδοτικό Smart AC 65W, καλώδιο τροφοδοσίας (1,8 μέτρα, με τροφοδοτικό AC 3,66
μέτρα), HP Fast Charge

Διάρκεια μπαταρίας

Πληροφορίες TBC

Λύσεις επέκτασης

Σταθμός σύνδεσης HP 2740, σταθμός σύνδεσης USB 2.0 HP, πολλαπλασιαστής θυρών USB 2.0 HP Essential, βάση διπλής άρθρωσης για φορητό υπολογιστή HP, βάση
οθόνης και φορητού υπολογιστή HP, ρυθμιζόμενη βάση HP Basic, ρυθμιζόμενη βάση οθόνης HP, ρυθμιζόμενη βάση δύο οθονών HP

Εγγύηση

Καλύπτεται από τις Υπηρεσίες HP, βασική περιορισμένη εγγύηση 3 ετών για εξαρτήματα και εργασία (3/3/0). Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.
Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις.

Υποστηριζόμενες
Αυθεντικά Windows Vista® Enterprise 32, αυθεντικά Windows Vista®
Enterprise 64, αυθεντικά Windows® 7 Home Premium, SuSE Linux
Enterprise 10

1 Η τεχνολογία 64 bit σε αρχιτεκτονική Intel απαιτεί σύστημα υπολογιστή με επεξεργαστή, chipset, BIOS, λειτουργικό σύστημα, προγράμματα οδήγησης συσκευών και εφαρμογές που υποστηρίζουν την αρχιτεκτονική Intel® 64. Οι επεξεργαστές δεν θα λειτουργούν

(συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας 32 bit) χωρίς BIOS που υποστηρίζει την αρχιτεκτονική Intel 64. Η απόδοση θα ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση
www.intel.com/info/em64t. Η τεχνολογία Quad Core έχει σχεδιαστεί ώστε να βελτιώνει την απόδοση των πολυνηματικών προϊόντων λογισμικού και των λειτουργικών συστημάτων με παράλληλη εκτέλεση πολλών εργασιών σε συνεργασία με το υλικό, ενώ μπορεί να
απαιτεί το κατάλληλο λογισμικό λειτουργικού συστήματος για πλήρη απόδοση. Δεν θα επωφεληθούν απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης. 2 Οι
δοκιμές δεν υποδεικνύουν καταλληλότητα για απαιτήσεις που απορρέουν από συμβάσεις του Υπουργείου Αμύνης των ΗΠΑ ή για στρατιωτικούς σκοπούς. Τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν αποτελούν εγγύηση της μελλοντικής απόδοσης υπό τις ίδιες συνθήκες
δοκιμών.

3 Η τεχνολογία ασύρματης σύνδεσης Gobi απαιτεί ξεχωριστή αγορά συμβάσεων παροχής ασύρματης λήψης δεδομένων. Απευθυνθείτε στον τοπικό πάροχο υπηρεσιών για κάλυψη και διαθεσιμότητα στην περιοχή σας. Οι ταχύτητες σύνδεσης θα διαφέρουν

ανάλογα με την τοποθεσία, το περιβάλλον, την κατάσταση του δικτύου και άλλους παράγοντες.

4 Η πρόσβαση στο GPS απαιτεί την ύπαρξη διόδου χωρίς εμπόδια προς πολλαπλούς δορυφόρους. Η απόδοση μπορεί να επηρεαστεί κατά τη χρήση στο εσωτερικό

κτιρίων, σε γέφυρες ή περιοχές με αυξημένη κίνηση. Απαιτεί την ξεχωριστή αγορά λογισμικού πλοήγησης GPS το οποίο είναι διαθέσιμο από πολλές εφαρμογές GPS.

5 Πωλείται ξεχωριστά ή διατίθεται ως προαιρετικό χαρακτηριστικό. 6 Σε ανεξάρτητες δοκιμές που

διεξήχθησαν από την Trace Laboratories, το HP DuraKeys δεν έδειξε καμία φθορά μετά από 250.000 κύκλους. Οι ανταγωνιστικοί υπολογιστές παρουσίασαν σημαντική φθορά μετά από μόλις 5.000 κύκλους. 7 Το HP QuickLook 3 είναι προσβάσιμο όταν το tablet
PC είναι απενεργοποιημένο σε συστήματα Windows XP, Windows Vista ή Windows 7. Δεν υποστηρίζεται από κατάσταση αδρανοποίησης. Οι χρόνοι ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μετά την

αφαίρεση της μπαταρίας, επανεκκινήστε τον υπολογιστή πριν από την επόμενη χρήση. 8 Το HP QuickWeb είναι προσβάσιμο όταν ο υπολογιστής tablet είναι απενεργοποιημένος σε συστήματα Windows XP, Windows Vista ή Windows 7. Δεν υποστηρίζεται από
κατάσταση αδρανοποίησης. Απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Οι χρόνοι ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μετά την αφαίρεση της μπαταρίας, επανεκκινήστε τον υπολογιστή tablet πριν από την
επόμενη χρήση. 9 Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών ή 1000 κύκλων. Οι κύκλοι μπαταρίας είναι ο συνολικός αριθμός κύκλων πλήρους φόρτισης/αποφόρτισης που παρέχει μια μπαταρία πριν καταλήξει να μην διατηρεί ένα χρήσιμο επίπεδο φόρτισης. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε το: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=en&cc=us&objectID=c00596784.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP
αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή
συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Το σύστημα αυτό ενδέχεται να απαιτεί αναβάθμιση ή/και ξεχωριστή αγορά υλικού ή/και μονάδα DVD για την εγκατάσταση των Windows 7 και για να επωφεληθεί πλήρως από τη λειτουργικότητα των Windows 7. Για
λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα του κατόχου της και χρησιμοποιείται από την Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα του
ομίλου εταιρειών Microsoft. Οι ονομασίες Intel, Celeron και Core είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
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Υπολογιστής tablet HP EliteBook 2740p
Windows®. Ζήσε χωρίς περιορισμούς. Η HP συνιστά Windows 7.
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Βάση επέκτασης HP 2740p
Ultra-slim

Ως άριστος σύντροφος του φορητού σας υπολογιστή HP EliteBook 2740p, αυτή η
πρωτοποριακή λύση είναι τόσο ευέλικτη ώστε μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ως σταθμό
σύνδεσης στο γραφείο αλλά και να την πάρετε μαζί σας στις μετακινήσεις σας.

Αριθμός προϊόντος: WA995AA

Τσάντα HP Elite 12,1 Slip

Η θήκη HP Elite παρέχει κομψή και μοντέρνα προστασία για το φορητό υπολογιστή σας, ενώ
είστε εν κινήσει μεταξύ συναντήσεων. Κατασκευασμένη από ανθεκτικό κατεργασμένο δέρμα.

Αριθμός προϊόντος: AY520AA

Έξυπνο τροφοδοτικό
ταξιδιού AC 65W HP

Τα τροφοδοτικά AC της HP τροφοδοτούν το φορητό υπολογιστή και ταυτόχρονα φορτίζουν την
εσωτερική μπαταρία του. Αυτά τα τροφοδοτικά σάς δίνουν τη δυνατότητα να παρέχετε
τροφοδοσία στο φορητό υπολογιστή σας όταν είστε εκτός γραφείου ή εν κινήσει. Το τροφοδοτικό
ταξιδίου HP 65W Slim είναι ιδανικό για διεθνείς ταξιδιώτες ή επαγγελματίες που ταξιδεύουν
πολύ και βρίσκονται συνεχώς εν κινήσει. Το τροφοδοτικό είναι 40% λεπτότερο από το
συνηθισμένο τροφοδοτικό 65W και περιλαμβάνει μια πρακτική θύρα USB για τη φόρτιση άλλων
εξαρτημάτων ενώ εργάζεστε. Με τέσσερα βύσματα καθολικής χρήσης είστε βέβαιοι ότι το
τροφοδοτικό ταξιδίου Slim θα λειτουργεί οπουδήποτε βρίσκεστε. Μπορείτε να έχετε τα πάντα
συγκεντρωμένα σε μια κομψή, προστατευτική τσάντα μεταφοράς.
Αριθμός προϊόντος: AU155AA

Μπαταρία HP 2710p 6
στοιχείων Ultra-slim

Μετακινείστε συνεχώς; Αυτή η προαιρετική μπαταρία παρατεταμένης διάρκειας σάς προσφέρει
όλη την ισχύ που χρειάζεστε για 10 ώρες λειτουργίας του notebook.

Αριθμός προϊόντος: RX932AA

Εξωτερική μονάδα
CD/DVD R/RW USB HP

Η μονάδα HP USB CD/DVD R/RW είναι σχεδιασμένη να διαβάζει δίσκους DVD-ROM, καθώς
και δίσκους CD-ROM, CD-R, DVD-RAM, επιτρέποντας στους χρήστες να αποθηκεύουν, να
μοιράζονται ή να μεταφέρουν μαζί τους πληροφορίες που έχουν συλλέξει.

Αριθμός προϊόντος: FS943AA

3 έτη επιτόπου την
επόμενη εργάσιμη ημέρα,
υποστήριξη υλικού

Η HP παρέχει επιτόπου αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη ημέρα της μονάδας υλικού που έχει
βλάβη, εάν δεν είναι δυνατή η απομακρυσμένη επίλυση του προβλήματος. Παρέχει εύκολη στην
αγορά και εύχρηστη υπηρεσία επιτόπου επισκευής υλικού για το προϊόν HP σας.

Αριθμός προϊόντος: U4415E

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/hpoptions

