HP EliteBook 2740p táblaszámítógép
Egy csavarás itt. Egy érintés ott.

Táblaszámítógép 30,7 cm-es (12,1"-es) képátlójú kijelzővel,
valamint toll- és érintőképességekkel

Windows®. Korlátok nélküli élet. A HP a Windows 7 operációs
rendszert ajánlja.
Erős teljesítmény igény szerint
A HP EliteBook 2740p táblaszámítógép erőteljes,
szabványos feszültségű Intel® Core™ i5 1
processzorokat használ, könnyű táblagépes
kialakításban. A kültéri nézettel rendelkező kijelző
erős kül- vagy beltéri megvilágítás esetén, a jobb
képmegjelenítés érdekében csökkentett tükröződést
és nagyobb kontrasztot biztosít, így mindig és
mindenütt segíti a munkavégzést.

A HP professzionális újításai segítenek az
üzletmenetre koncentrálni
Egyszerűen nagyszerű. A beépített HP mobil
szélessáv a korábbinál sokkal több helyen biztosít
kényelmes hozzáférést az internethez, a vállalati
intranethez és az e-mailekhez 3. A beépített HP
mobil szélessáv globális helymeghatározó (GPS-)
4 vevőt is tartalmaz, amely támogatja az eszközök
nyomon követéséhez, térképezéshez vagy
navigációhoz gyakran használt,
Toll és többérintős kijelző
NMEA-kompatibilis 5, 6 alkalmazásokat. A HP
A toll vagy a toll és az ujjal való érintés
QuickLook 3 másodpercek alatt, egyetlen
használata megkönnyíti a navigációt, a lapozást
és a feladatok elvégzését. Ez a táblaszámítógép a gombnyomásra, rendszerindítás nélkül teszi
digitális kézírásos feljegyzéseket szöveggé alakítja lehetővé az e-mailek, a naptár, a feladatlista és a
7
vagy kézírásként elmenti. A többérintős képernyős címjegyzék áttekintését és szerkesztését. A HP
8
QuickWeb funkció pedig még a
kézmozdulatok használatával nagyíthatók vagy
táblaszámítógép kikapcsolt állapotában is
elforgathatók a dokumentumok vagy a képek,
gyorsan végrehajthatók a képernyős módosítások pillanatok alatt elérhetővé teszi az internetet.
Választható 6 cellás (44 Wh) lítiumion Prismatic
és elvégezhetők a feladatok.
elsődleges akkumulátor vagy HP Long Life
Erős kialakítás
akkumulátor (6 cellás, 39 Wh) akár hároméves
A kecses kialakítás senkit ne tévesszen meg. Az
élettartammal 9.
alumíniumfelület és a teljes magnéziumburkolat
megóvja a HP EliteBook 2740p egységet az üzleti
hétköznapok igénybevételeitől, a HP DuraKeys
megoldás pedig a billentyűk feliratait védi. E
táblaszámítógép kialakítása megfelel a
rázkódásra, porra, páratartalomra, magasságra
és magas hőmérsékletekre vonatkozó, szigorú
katonai (MIL-STD 810G) 2 szabványnak. A HP 3D
DriveGuard rendszer megvédi a táblagép
merevlemezét a különböző behatások, ütődések
vagy a leesés okozta meghibásodásoktól.

HP EliteBook 2740p táblaszámítógép
Windows®. Korlátok nélküli élet. A HP a Windows 7 operációs
rendszert ajánlja.
SPECIFIKÁCIÓK
Operációs rendszer

Előtelepítve
Eredeti Windows® 7 Professional 32
Eredeti Windows® 7 Professional 64
Eredeti Windows Vista® Business 32
FreeDOS

Processzor

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

Lapkakészlet

Mobile Intel® QM57 Express

Memória

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; 8 GB-ig bővíthető

Belső tárolás

160, 250 vagy 320 GB-os SATA II merevlemez (5400 f/p), 80 vagy 160 GB-os félvezető-alapú meghajtó, HP 3D DriveGuard

Bővítőfiók

Kétrétegű DVD+/-RW SuperMulti; Opcionális külső USB CD/DVD R/RW

Képernyő

30,7 cm-es (12,1"-es) képátlójú, LED-es háttér-világítású WXGA ultraszéles betekintési szöggel, csillogásmentes (1280 x 800)

Grafikus rendszer

Intel® HD grafikus vezérlő; Microsoft DirectX 10 (Shader 4.0) és OpenGL 2.1 technológiákhoz alkalmas, DDR3 rendszermemóriával

Hang/kép

Nagy felbontású hangrendszer támogatása 24 bites DAC konverterrel, Beépített hangszórók, Beépített kettős mikrofonegység, Érintésérzékeny vezérlők a hangerő
növeléséhez, csökkentéséhez és a némításhoz, Kombinált fejhallgató-/mikrofoncsatlakozó

Vezeték nélküli támogatás

HP mobil szélessáv (a Gobi technológiájára épülő) GPS-megoldással; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; HP beépített modul Bluetooth 2.1+EDR
vezeték nélküli technológiával; A 802.11n szabványt nem engedélyező országokban ez a képesség ki van kapcsolva (csak 802.11a/b/g).

Kommunikáció

Beépített Intel 82577 gigabites Ethernet (10/100/1000 hálózati vezérlő); 56K (v.92) modem

Bővítőhelyek

1 Express Card/34; 1 intelligenskártya-olvasó; 1 Secure Digital/MultiMedia kártya

Portok és csatlakozók

3 USB 2.0; 1 1394a; 1 váltóáramú tápegység; 1 kombinált sztereó fejhallgató- és mikrofoncsatlakozó; 1 dokkolócsatlakozó; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 másodlagos
akkumulátorcsatlakozó; 1 VGA-bemenet

Bemeneti eszköz

HP cseppálló billentyűzet, HP Night Light közvetlen billentyűzetmegvilágítás rossz fényviszonyokhoz; Kettős mutatás (görgetőzónás érintőtábla és mutatópálca, mindkettő
két választógombbal), Digitális radíros toll lasszó és kivágás funkciókkal, Többérintős képernyős kézmozdulatok (egyes típusoknál); 2 megapixeles webkamera
névjegykártya-olvasó szoftverrel (egyes típusok esetén)

Szoftver

HP Recovery Manager (csak Windows 7 vagy Vista operációs rendszer esetén); HP Support Assistant (csak Windows 7 vagy Vista operációs rendszer esetén); HP
ProtectTools Security Manager; HP QuickLaunch Buttons szoftver; 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 (egyes típusoknál); InterVideo
WinDVD (egyes típusoknál); Synaptics érintőtábla-illesztőprogram; HP webkameraszoftver; WinZip 12 (próbaváltozat)

Adatvédelem

HP ProtectTools Security Manager; HP ujjlenyomat-érzékelő; Beépített intelligenskártya-olvasó; Továbbfejlesztett rendszerindítás előtti biztonság; HP SpareKey; Egylépéses
bejelentkezés; Beállítási jelszó; DriveLock jelszó; TPM 1.2 beágyazott biztonsági lapka; TPM továbbfejlesztett DriveLock; HP Disk Sanitizer; Kensington zárnyílás;
Computrace LoJack Pro for HP ProtectTools támogatása; HP 3D DriveGuard

Méretek

29,0 x 21,2 x 3,17 cm (elöl)

Súly

1,72 kg kezdősúly

Áramellátás

HP 6 cellás (44 Wh) elsődleges lítiumion akkumulátor szintjelző LED-ekkel; HP Long Life 6 cellás (39 Wh) elsődleges lítiumion akkumulátor; opcionális HP 2700 6 cellás
(46 Wh) ultravékony akkumulátor; Külső 65 W-os intelligens váltóáramú adapter; Tápkábel (1,8 m-es, váltóáramú adapterrel 3,66 m-es); HP gyorstöltés

Akkumulátor üzemideje

Ellenőrizendő infó

Bővítési megoldások

HP 2740 dokkolóegység, HP USB 2.0 dokkolóegység, HP Essential USB 2.0 porttöbbszöröző, HP kétpántos noteszgépállvány, HP monitor- és noteszgépállvány, HP
alapszintű állítható állvány, HP állítható monitorállvány, HP állítható kétmonitoros állvány

Garancia

A HP Services által nyújtott 3-éves, az alkatrészekre és a munkadíjra vonatkozó korlátozott jótállás (3/3/0). A garancia feltételei országonként eltérők. A szolgáltatásra
bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak.

Támogatott
Eredeti Windows Vista® Enterprise 32 bites
Eredeti Windows Vista® Enterprise 64 bites
Eredeti Windows® 7 Home Premium
SuSE Linux Enterprise 10

1 Az Intel architektúra 64 bites számítási műveleteihez Intel® 64 architektúrához alkalmas processzorra, lapkakészletre, BIOS-ra, operációs rendszerre, eszköz-illesztőprogramokra és alkalmazásokra van szükség. Intel 64 architektúrához tervezett BIOS nélkül a

processzorok nem működnek (32 bites üzemmódban sem). A teljesítmény a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változik. További információk: www.intel.com/info/em64t. A négymagos megoldásokat a több szálat futtató szoftvertermékek, valamint a
hardvert érzékelő többfeladatos operációs rendszerek teljesítményének növelésére tervezték, így előnyeik teljes körű kihasználásához megfelelő operációs rendszer szükséges. Ez a technológia nem minden felhasználó vagy alkalmazás esetében nyújt előnyt. Az
Intel számozása nem a nagyobb teljesítményt jelzi

2 A tesztelésnek nem volt célja a DOD-szerződések követelményeinek, illetve a katonai célú használatnak való megfelelés demonstrálása. A teszteredmények nem nyújtanak garanciát a jövőbeli teljesítményre ezen tesztelési feltételek mellett

3 A Gobi vezeték nélküli technológia külön megkötött, vezeték nélküli adatszolgáltatási szerződéseket igényel. A területi lefedettségről és elérhetőségről a helyi szolgáltató adhat felvilágosítást. A kapcsolat sebessége a földrajzi elhelyezkedés, a környezet, a
hálózati viszonyok és más tényezők függvényében változhat

4 A GPS-hozzáférés akadálymentes rálátást igényel több műholdra. Épületek belsejében, hidak alatt vagy sűrűn beépített városi környezetben használva a teljesítmény csökkenhet. Többféle GPS-alkalmazás közül választható, külön megvásárolható GPS
navigációs szoftvert igényel

5 Külön vagy választható funkcióként vásárolható meg

6 A Trace Laboratories által végzett független tesztelésen a HP DuraKeys billentyűzeten 250 000 ciklus után kopás nem volt észlelhető. A versenytársak számítógépein már 5000 ciklus után jelentős kopás mutatkozott
7 A HP QuickLook 3 funkció Windows XP, Windows Vista vagy Windows 7 alapú rendszereken a táblaszámítógép kikapcsolt állapotában érhető el

hibernálásból való eléréshez nincs támogatás. Az időzítés függhet a rendszer konfigurációjától. A funkciónak az akkumulátor eltávolítását követő eléréséhez a számítógépet a további használat előtt újra kell indítani

8 A HP QuickWeb funkció Windows XP, Windows Vista vagy Windows 7 alapú rendszereken a táblaszámítógép kikapcsolt állapotában érhető el

hibernálásból való eléréshez nincs támogatás. Internet-hozzáférést igényel. Az időzítés függhet a rendszer konfigurációjától. A funkciónak az akkumulátor eltávolítását követő eléréséhez a táblaszámítógépet a további használat előtt újra kell indítani

9 3 év korlátozott garancia vagy 1000 ciklus. Az akkumulátorciklus a teljes feltöltési és kisütési ciklusok összegét jelenti, amelyek után az akkumulátor már nem képes használható mennyiségű töltést tárolni. További információk:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=en&cc=us&objectID=c00596784.

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz
mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetőek további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért
vagy hiányosságokért.
A Windows 7 szoftver telepítéséhez és a Windows 7 funkcióinak teljes körű kihasználásához ez a rendszer továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolt hardvert és/vagy DVD meghajtót igényelhet. Részletek:
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
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HP EliteBook 2740p táblaszámítógép
Windows®. Korlátok nélküli élet. A HP a Windows 7 operációs
rendszert ajánlja.
Tartozékok és szolgáltatások

HP 2740 ultravékony
bővítőalap

Ez a HP EliteBook 2740p noteszgépet tökéletesen kiegészítő, igen alkalmazkodó, innovatív
megoldás az irodában dokkolóegységként használható, és utazáshoz is elvihető.

Termékszám: WA995AA

HP Elite 12.1 táska

A HP Elite táska az üzleti megbeszélések között kecses és elegáns védelmet nyújt a
noteszgépnek. Tartós, cserzett bőrből készült.

Termékszám: AY520AA

HP 65 W-os intelligens úti
váltóáramú adapter

A HP váltóáramú adaptereivel egyidejűleg történhet a noteszgép tápellátása és a belső
akkumulátor feltöltése. Ezek az adapterek házon kívül vagy útközben is tápellátási lehetőséget
biztosítanak a noteszgép számára. A 65 W-os vékony HP úti adapter tökéletes a nemzetközi
utazók vagy a mindig úton levő „úttörők” számára. Az adapter 40%-kal vékonyabb a
szabványos 65 W-os adapternél és kényelmes USB-porttal rendelkezik az egyéb tartozékok
munka közbeni töltése érdekében. A négy nemzetközi adapterdugasz garantálja, hogy a
vékony úti adapter mindenütt üzemképes legyen. Az eszközök elegáns védőtokban, együtt
tárolhatók.
Termékszám: AU155AA

HP 2710p hatcellás
ultravékony akkumulátor

Mindig úton van? Ezzel a hosszú élettartamú akkumulátorral akár 10 órán keresztül is
biztosíthatja a noteszgép használatához szükséges áramot.

Termékszám: RX932AA

HP External USB CD/DVD
R/RW meghajtó

A HP USB CD/DVD R/RW meghajtóval a DVD-ROM, CD-ROM, CD-R és DVD-RAM formátumok
olvashatók, így a felhasználók szabadon tárolhatják, megoszthatják vagy magukkal vihetik a
rögzített adatokat.

Termékszám: FS943AA

3 év hardvertámogatás –
következő munkanapon
esedékes helyszíni
kiszállás

Ha a hiba nem javítható meg távolról, a HP a következő munkanapon a helyszínen kicseréli a
meghibásodott alkatrészt. Egyszerűen megvásárolható és használható helyszíni hardverjavítási
szolgáltatás a HP termékhez.

Termékszám: U4415E

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/hpoptions

