HP EliteBook 2740p -lehtiötietokone
Hienoa! Nerokasta!

Lehtiötietokone varustettuna lävistäjältään 30,7 cm (12,1
tuumaa) näytöllä. Mukana myös kynä- ja
kosketusmahdollisuudet.

Windows®. Elämää ilman rajoja. HP suosittelee Windows 7
-käyttöjärjestelmää.
Kovaa suorituskykyä, silloin kun tarvitset sitä.
HP EliteBook 2740p -lehtiötietokoneessa on kova
suorituskyky, vakiojännitteellä toimivat Intel®
Core™ i5 1 -prosessorit kevyessä
tablet-muotoilussa. Ulkonäyttö vähentää
heijastuksia ja parantaa kontrasteja, joten näyttö
on parempi kirkkaassa sisä- tai ulkovalossa. Voit
työskennellä missä ja milloin vain.
Kynä ja monikosketusnäyttö
Vaihtele sovelluksia, käännä sivuja ja suorita
tehtäviä käyttämällä kynää tai kynän ja sormen
yhdistelmää. Tämä lehtiötietokone muuntaa
digitaalisesti kirjoitetut muistilaput teksteiksi ja
tallentaa ne käsikirjoituksiksi. Tarkenna tai
pyörittele asiakirjoja tai kuvia käyttämällä
monikosketuseleitä. Muutokset näytöllä ja
tehtävien suorittaminen tapahtuu nopeasti.
Kestävä suunnittelu
Älä anna hienon muotoilun huijata sinua.
Alumiinipinnoitettu ja täydestä magnesiumista
valmistettu kotelo suojaa HP EliteBook 2740p
-tietokonetta päivittäisen yrityskäytön ankaralta
kulumiselta samalla, kun DuraKeys suojelee
näppäinten merkkejä. Tämä lehtiötietokone vastaa
tiukkoja sotilaskäytön vaatimuksia (MIL-STD 810G)
2, jotka koskevat tärinän- ja kosteudenkestävyyttä
sekä käyttöä korkeassa paikassa ja lämpötilassa.
HP:n 3D DriveGuard -levynsuojaus auttaa
suojaamaan tietokoneen kiintolevyn iskuilta,
törmäyksiltä tai pudotukselta.

HP:n yritysinnovaatiot auttavat keskittymään
liiketoimintaan
Yksinkertaista. Lisävarusteena saatavan sisäisen
HP:n laajakaistan avulla internetin, yrityksen
intranetin ja sähköpostin käyttäminen on
mahdollista useammasta paikasta kuin
aikaisemmin 3. Sisäänrakennettu
HP-mobiililaajakaista sisältää myös Global
Positioning System (GPS)4 -vastaanottimen, joka
tukee5 seurantaan, kartoitukseen ja navigointiin
käytettyjä, NMEA-yhteensopivia sovelluksia 6. HP
QuickLook 3 -ohjelman avulla voit tarkistaa
muutamassa sekunnissa sähköpostit, kalenterin,
tehtävätiedot ja yhteystiedot yhdellä napin
painalluksella. Laitetta ei tarvitse käynnistää. 7 HP
QuickWeb 8 -ominaisuuden ansiosta taas saat
internet-yhteyden muutamassa sekunnissa, vaikka
lehtiötietokone olisi poissa päältä. Valitse joko
6-kennoinen (44 Wh:n) ensisijainen litumioniakku
tai HP:n pitkäkestoinen akku (6-kennoa, 39 Wh)
kolmen vuoden käyttöiällä9.

HP EliteBook 2740p -lehtiötietokone
Windows®. Elämää ilman rajoja. HP suosittelee Windows 7
-käyttöjärjestelmää.
TEKNISET TIEDOT
Käyttöjärjestelmä

Esiasennettuna
Aito Windows® 7 Professional 32
Aito Windows® 7 Professional 64
Aito Windows Vista® Business 32
FreeDOS

Prosessori

Intel® Core™ i5-540M -prosessori (2,53 GHz, 3 Mt:n L3-välimuisti)

Piirisarja

Mobile Intel® QM57 Express

Muisti

DDR3 SDRAM, 1 333 MHz, 1024/2048/4096 Mt:a; 2 SODIMM; Laajennettavissa 8 Gt:uun

Sisäinen tallennustila

SATA II -kiintolevyasema, 160, 250 tai 320 Gt (5 400 kierr./min), 80 tai 160 Gt:n yksitilainen asema, HP 3D DriveGuard

Asemapaikka

SuperMulti-DVD+/-RW-asema (kaksikerroksinen); Valinnainen ulkoinen USB CD/DVD R/RW

Näyttö

Lävistäjä 30,7 cm (12,1 tuumaa), heijastamaton, LED-taustavalaistu, laajan katselukulman WXGA (1 280 x 800)

Näyttöominaisuudet

Intel® HD -näytönohjain; Microsoft DirectX 10 (jaettu 4,0) ja OpenGL 2,1 -valmius varustettuna DDR3-järjestelmämuistilla

Ääni/kuva

High Definition Audio -tuki 24-bittisellä DAC-muuntimella, sisäiset stereokaiuttimet, sisäinen mikrofonipari, kosketusherkät säädöt äänenvoimakkuuden säätämiseen ja
vaimentamiseen, kuuloke-/mikrofoniliitäntä

Langattoman lähiverkon tuki

HP-mobiililaajakaista (käyttää Gobi-tekniikkaa) ja GPS; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; Langatonta Bluetooth 2.1 + EDR -tekniikkaa käyttävä
HP:n sisäinen moduuli; Maissa, joissa 802,11n ei ole sallittu, tämä ominaisuus ei ole käytössä (vain 802,11a/b/g)

Tietoliikenne

Integroitu Intel 82577 Gigabit Ethernet (10/100/1000-verkkokortti); Modeemi 56 kb/s, V.92

Laajennuspaikat

1 Express Card/34; 1 älykortin lukulaite; 1 Secure Digital- /MultiMedia-kortti

Portit ja liittimet

3 USB 2.0 -porttia; 1 1394a; 1 verkkovirtaliitin; 1 stereokuuloke/mikrofoni-yhdistelmäliitin; 1 liitäntä telakointiasemaan; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 toisen akun liitäntä; 1 VGA-tulo

Syöttölaite

HP:n läikkyneiltä nesteiltä suojattu näppäimistö, HP:n yövalo loistaa suoraan näppäimistölle huonoissa valaistusolosuhteissa; Kaksoisosoittaminen (kosketusalusta, jossa
vieritysalue ja osoitinsauva, molemmissa kaksi painiketta), digitaalinen pyyhekumikynä langalla ja kiinnikkeellä, näytön monikosketus (tietyissä malleissa); 2 megapikselin
web-kamera, käyntikortin lukuohjelmisto (tietyissä malleissa)

Ohjelmisto

HP Recovery Manager (vain Windows 7- tai Windows Vista -käyttöjärjestelmissä); HP Support Assistant (vain Windows 7- tai Windows Vista -käyttöjärjestelmissä); HP
ProtectTools Security Manager; HP QuickLaunch Buttons -ohjelmisto; 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 (tietyissä malleissa); InterVideo
WinDVD (tietyissä malleissa); Synaptics-kosketusalustan ohjain; HP:n web-kameraohjelmisto; WinZip 12 (kokeiluversio)

Suojaus

HP ProtectTools Security Manager; HP:n sormenjälkitunnistin; Integroitu älykortinlukija; Parannettu käynnistystä edeltävä suojaus; HP SpareKey; Kertakirjautuminen;
Asennussalasana; DriveLock-salasana; Sisäinen TPM 1.2 -turvasiru; TPM Enhanced DriveLock; HP Disk Sanitizer; Kensington-lukkopaikka; Tuki Computrace LoJack Pro for HP
ProtectTools -ratkaisulle; HP 3D DriveGuard

Mitat

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

Paino

Peruspaino 1,72 kg

Virta

HP:n 6-kennoinen (44 Wh:n) ensisijainen litiumioniakku varustettuna latauksen määrän merkkivaloilla: HP:n 6-kennoinen (39 Wh:n) ensisijainen litiumioniakku;
lisävarusteena erittäin ohut HP 2700 -litiumioniakku, 6-kennoinen (44 Wh); Ulkoinen 65 W:n Smart-verkkolaite; Virtajohto (1,8 metriä, verkkolaitteella varustettuna 3,66
metriä); HP:n pikalataustekniikka

Akun kesto

Tiedot vahvist. myöh.

Laajennusratkaisut

HP 2540 -telakointiasema, HP:n USB 2.0 -telakointiasema, HP Essential USB 2.0 -porttitoistin, HP:n kahden saranan kannettavan jalusta, HP:n näytön ja kannettavan
tietokoneen jalusta, HP:n säädettävä näyttöjalusta, HP:n säädettävä kahden näytön jalusta

Takuu

Tuotetta suojaavat HP:n palvelut, joihin sisältyy kolmen vuoden rajoitettu osia ja työtä koskeva vakiotakuu (3/3/0). Ehdot vaihtelevat maittain. Tietyt rajoitukset ja
poissulkemiset ovat voimassa.

Tuettu
Aito Windows Vista® Enterprise 32
aito Windows Vista® Enterprise 64
aito Windows® 7 Home Premium
SuSE Linux Enterprise 10

1 64-bittinen tietojenkäsittely Intel-ympäristössä edellyttää tietokonejärjestelmää, jonka prosessori, piirisarja, BIOS, käyttöjärjestelmä, laiteohjaimet ja sovellukset tukevat Intel® 64 -tekniikkaa. Prosessorit eivät toimi (mukaan lukien 32-bittinen toiminta) ilman Intel 64
-yhteensopivaa BIOS-ohjelmistoa. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja ohjelmistomääritysten mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.intel.com/info/em64t. Neljä ydintä on suunniteltu tehostamaan monisäikeisten ohjelmistotuotteiden ja laitteiston
tunnistavien moniajokäyttöjärjestelmien suorituskykyä. Jotkin toiminnot voivat edellyttää tiettyä käyttöjärjestelmää. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tekniikan käytöstä. Intelin numerointi ei ilmaise suurempaa suorituskykyä

2 Testeillä ei pyritty osoittamaan, että laitteet täyttävät puolustusvoimien sopimusvaatimukset tai ovat sopivia sotilaskäyttöön. Testitulokset eivät takaa, että laitteet tulevat jatkossa toimimaan näissä olosuhteissa

3 Langaton Gobi-tekniikka vaatii erikseen hankitut sopimukset langattomia tietopalveluita varten. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus paikalliselta palveluntarjoajalta. Yhteysnopeudet vaihtelevat sijainnista, ympäristöstä, verkosta ja muista tekijöistä riippuen

4 GPS vaatii esteetöntä yhteyttä useampaan satelliittiin. Toiminnassa saattaa ilmetä häiriöitä, jos/kun laitetta käytetään sisätiloissa, siltojen alla tai tiiviisti rakennetuilla kaupunkialueilla. Vaatii erikseen hankittavaa GPS-navigointiohjelmistoa, jollainen on saatavilla
useista GPS-sovelluksista

5 Myydään erikseen tai valinnaisena toimintona

6Trace Laboratories -yhtiön puolueettomassa testissä HP DuraKeys -näppäimistössä ei todettu lainkaan merkkejä kulumisesta 250 000 testijakson jälkeen. Kilpailijoiden tietokoneissa todettiin merkittävää kulumista jo 5 000 testijakson jälkeen
7 HP QuickLook 3 on käytettävissä, kun lehtiötietokone on poissa päältä Windows XP-, Windows Vista- tai Windows 7 -pohjaisissa järjestelmissä

ei tueta horrostilassa. Ajoitus voi vaihdella järjestelmän kokoonpanosta riippuen. Toiminnon ottamiseksi käyttöön akun poistamisen jälkeen kannettava pitää käynnistää uudelleen, ennen kuin sen käyttöä jatketaan

8 HP QuickWeb on käytettävissä, kun lehtiötietokone on pois Windows XP:ssä, Windows Vistassa tai Windows 7 -pohjaisissa järjestelmissä

ei tueta horrostilassa. Vaaditaan internet-yhteys. Ajoitus voi vaihdella järjestelmän kokoonpanosta riippuen. Toiminnon ottamiseksi käyttöön akun poistamisen jälkeen lehtiötietokone pitää käynnistää uudelleen, ennen kuin sen käyttöä jatketaan

9 3 vuoden rajattu takuu tai 1 000 latauskertaa. Akun latauskerroilla tarkoitetaan sitä, kuinka monta kertaa akun voi ladata täyteen ja purkaa, ennen kuin sen virranantokyky on heikentynyt siinä määrin, että se muuttuu hyödyttömäksi. Lisätietoja saa osoitteesta:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=en&cc=us&objectID=c00596784.

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/notebooks
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän asiakirjan sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja
palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
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HP EliteBook 2740p -lehtiötietokone
Windows®. Elämää ilman rajoja. HP suosittelee Windows 7
-käyttöjärjestelmää.
Lisävarusteet ja palvelut

HP 2740 Ultra-slim
-laajennusjalusta

Se on täydellinen kumppani HP EliteBook 2740p -kannettavallesi. Voit käyttää tätä monipuolista
ratkaisua telakointiasemana toimistossa ja ottaa sen helposti mukaan lähtiessäsi liikkeelle.

Tuotenumero: WA995AA

HP Elite -suojus 30,7 cm
(12,1")

HP Elite Slip Case -suojus tarjoaa virtaviivaisen ja tyylikkään suojan kannettavallesi siirtyessäsi
kokouksesta toiseen. Valmistettu kestävästä tekonahasta.

Tuotenumero: AY520AA

HP 65 W Smart Travel
-verkkosovitin

HP-verkkolaitteet syöttävät kannettavalle virtaa ja lataavat tietokoneen akun samanaikaisesti.
Näiden verkkolaitteiden avulla liität kannettavasi kätevästi verkkovirtaan, kun teet töitä toimiston
ulkopuolella tai olet matkoilla. HP:n ohuet matkaverkkolaitteet (65 W) sopivat täydellisesti
paljon ulkomailla matkustaville tai tien päällä viihtyville. Verkkolaite on 40 % tavallista 65 W:n
laitetta ohuempi ja sisältää kätevän USB-portin muiden lisälaitteiden lataamiseen töiden aikana.
Neljä kansainvälistä pistokesovitinta varmistavat, että ohut HP-matkaverkkolaite toimii kaikkialla.
Tyylikäs kuljetuslaukku pitää asiat järjestyksessä.
Tuotenumero: AU155AA

Erittäin ohut HP
2710p-sarjan 6-kennoinen
akku

Aina liikkeellä? Paristojen pidemmän käyttöiän ansiosta kannettavaa voi käyttää jopa 10 tuntia.

Tuotenumero: RX932AA

HP:n ulkoinen CD/DVD
R/RW -USB-asema

HP:n USB-liitettävä CD/DVD R/RW -asema lukee DVD-ROM-, CD-ROM-, CD-R- ja
DVD-RAM-levyjä ja mahdollistaa tiedostojen tallentamisen, jakamisen ja mukana kuljettamisen.

Tuotenumero: FS943AA

3 vuotta vaihto
seuraavana arkipäivänä,
laitteistotuki

HP tarjoaa viallisen laitteiston yksikön vaihdon seuraavana arkipäivänä, jos ongelmaa ei voida
käsitellä etänä. Tarjoaa HP-tuotteellesi helposti ostettavan, helposti käytettävän laitteiston
korjauspalvelun asennuspaikalla.

Tuotenumero: U4415E

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/hpoptions

