HP EliteBook 2740p tavle-PC
Litt av det. Og litt av det.

Tavle-PC med en 30,7 cm (12,1") diagonalt skjerm, pluss pennog berøringsfunksjonalitet

Windows®. Et liv uten begrensninger. HP anbefaler Windows 7.
Kraftig ytelse når du trenger det
HP EliteBook 2740p tavle-PC har Intel® Core™
i5-prosessorer 1 med full ytelse og
standardspenning i en lett tavledesign. Skjermen
for utendørsbruk gir mindre reflekser og høyere
kontrast for bedre visning i skarpt lys utendørs eller
innendørs slik at du kan arbeide når og der du
trenger det.
Penn- og flerberøringsskjerm
Bruk pennen eller pennen og fingerberøring til
enkel navigering i programmer, vending av sider
og fullføring av oppgaver. Denne tavle-PCen
konverterer digitalt håndskrevne notater til tekst,
eller lagrer dem som skript. Ved å bruke
berøringsskjermens bevegelser kan du zoome inn
eller rotere dokumenter eller bilder og raskt gjøre
endringer på skjermen og fullføre oppgaver.
Solid design
Ikke la deg lure av den glatte designen.
Overflaten i aluminium og magnesiumkabinett
beskytter HP EliteBook 2740p mot daglig slitasje,
og HP DuraKeys beskytter trykket på tastene.
Denne tavle-PCen oppfyller tøffe militære
standarder (MIL-STD 810G) 2 med hensyn til
vibrasjon, støv, fuktighet, høyde over havet og høy
temperatur. HP 3D DriveGuard beskytter PCens
harddisk mot støt og fall.

HPs profesjonelle innovasjoner hjelper deg med å
fokusere på bedriften
Bygd for å forenkle. Integrert HP mobilt
bredbåndgir praktisk tilgang til Internett, bedriftens
intranett og e-post på flere steder enn noen gang 3.
Integrert HP mobilt bredbånd inkluderer også en
GPS-mottaker (Global Positioning System) 4 som
støtter NMEA-kompatible 5, 6 programmer, som
ofte brukes til utstyrssporing, tilordning og
navigering. HP QuickLook 3 lar deg lese og skrive
e-post og kalender-, oppgave- og
kontaktinformasjon på sekunder ved hjelp av et
tastetrykk - uten at du må starte opp PCen. 7 Og
HP QuickWeb 8 gir tilgang til Internett på
sekunder... selv når datamaskinen er slått av. Velg
enten 6-cellers (44 Wt) litiumion Prismatic
hovedbatteri eller HP Long Life-batteri (6-cellers,
39 Wt) med levetid på opptil tre år 9.

HP EliteBook 2740p tavle-PC
Windows®. Et liv uten begrensninger. HP anbefaler Windows 7.
SPESIFIKASJONER
Operativsystem

Forhåndsinstallert
Ekte Windows® 7 Professional 32
Ekte Windows® 7 Professional 64
Ekte Windows Vista® Business 32
FreeDOS

Prosessor

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

Brikkesett

Mobile Intel® QM57 Express

Minne

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

Internt lager

SATA II-harddisk 160, 250 eller 320 GB (5400 rpm), Solid State Drive 80 eller 160 GB, HP 3D DriveGuard

Oppgraderingsrom

DVD+/-RW SuperMulti med to lag; Ekstern USB CD/DVD R/RW som tillegg

Skjerm

30,7 cm (12,1") diagonalt LED-bakbelyst WXGA ultra-bred visningsvinkel antirefleks (1280 × 800)

Grafikk

Intel® HD-grafikk; Mulighet for Microsoft DirectX 10 (Shader 4.0) og OpenGL 2.1 med DDR3-systemminne

Lyd/bilde

Støtte for High Definition-lyd m/24-bits DAC, integrerte stereohøyttalere, integrert array med to mikrofoner, berøringsfølsomme kontroller for volum opp, volum ned og
demping, kombinert kontakt for hodetelefoner/mikrofon

Trådløsstøtte

HP mobilt bredbånd (drevet av Gobi) med GPS; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; HP integrert modul med Bluetooth 2.1 + EDR
trådløsteknologi; I land der 802.11n ikke er tillatt, er ikke denne funksjonaliteten aktivert (bare 802.11a/b/g).

Kommunikasjon

Integrert Intel 82577 Gigabit Ethernet (10/100/1000 NIC); 56k v.92-modem

Utvidelsesspor

1 Express Card/34; 1 smartkortleser; 1 Secure Digital/MultiMedia Card

Porter og kontakter

3 USB 2.0; 1 1394a 1 vekselstrøm; 1 kombinert stereokontakt for hodetelefon/mikrofon; 1 forankringskontakt; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 kontakt for skundært batteri; 1
VGA-inngang

Innenhet

HP sølbestandig tastatur, HP Night Light lyser direkte på tastaturet i dårlige lysforhold; To pekeenheter (berøringsmatte med rullesone og pekestikke, hver med to
valgknapper), digital slettepenn med snor og klips, berøringsskjerm for flere bevegelser (enkelte modeller); 2 MP webkamera med visittkortleserprogram (enkelte modeller)

Programvare

HP Recovery Manager (bare tilgjengelig med Windows 7 eller Vista); HP Support Assistant (bare tilgjengelig med Windows 7 eller Vista); HP ProtectTools Security
Manager; HP QuickLaunch Buttons-programvare; 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 (enkelte modeller); InterVideo WinDVD (enkelte
modeller); Synaptics-driver for styrepute; HP Webcam-programvare; WinZip 12 (prøveversjon)

Sikkerhet

HP ProtectTools Security Manager; HP fingeravtrykkssensor; Integrert smartkortleser; Enhanced Pre-Boot Security; HP SpareKey; One-Step Logon; Oppsettpassord;
DriveLock-passord; TPM 1.2 innebygd sikkerhetsbrikke; TPM Enhanced DriveLock; HP Disk Sanitizer; Spor for Kensington-lås; Støtte for Computrace LoJack Pro for HP
ProtectTools; HP 3D DriveGuard

Mål

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

Vekt

Starter på 1,72 kg

Strøm

HP 6-cellers (44 Wt) litiumion hovedbatteri med indikatorlamper; HP Long Life 6-cellers (39 Wt) litiumion hovedbatteri; HP 2700 6-celler (46 Wt) ultra-tynt batteri som
tillegg; Ekstern 65-watts AC Smart strømadapter; Strømledning (1,8 meter, med strømadapter 3,66 meter); HP Fast Charge

Batteridriftstid

Informasjon kommer

Utvidelsesløsninger

HP 2740 forankringsstasjon, HP USB 2.0 forankringsstasjon, HP Essential USB 2.0 portreplikator, HP skjermstativ med to hengsler, HP stativ for skjerm og bærbar PC, HP
justerbart basisstativ, HP justerbart skjermstativ, HP justerbart stativ for to skjermer

Garanti

Beskyttet av HP Services, 3 års begrenset garanti på deler og arbeid som standard (3/3/0). Betingelser og vilkår varierer fra land til land. Visse begrensninger og
utelukkelser gjelder.

Støttet
Ekte Windows Vista® Enterprise 32
Ekte Windows Vista® Enterprise 64
Ekte Windows® 7 Home Premium
SuSE Linux Enterprise 10

1 64-bits databehandling med Intel-arkitektur krever en datamaskin med prosessor, brikkesett, BIOS, operativsystem, enhetsdrivere og programmer som er klargjort for Intel® 64-arkitekturen. Prosessorer vil ikke fungere (inkludert 32-bits behandling) uten en BIOS

som er klar for Intel 64-arkitekturen. Ytelsen varierer, avhengig av konfigurasjon av maskin- og programvare. Se www.intel.com/info/em64t for mer informasjon. Firekjerners prosessorer er utviklet for å forbedre ytelsen fra flertråders programvareprodukter og
"maskinvarebevisste" fleroppgavekjøringssystemer, og kan kreve egnet operativsystemprogramvare for å gi fullt utbytte. Det er ikke nødvendigvis alle kunder eller all programvare som vil dra nytte av denne teknologien. Intels nummerering er ikke et mål på høyere
ytelse

2 Testingen ble ikke utført for å demonstrere egnethet for DOD-kontaktskrav eller for militær bruk. Testresultatene er ikke en garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene

3 Gobi trådløs teknologi krever separat innkjøpte trådløse datatjenester. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og dekning i ditt område. Tilkoblingshastigheter vil variere, avhengig av sted, miljø, nettverksforhold og andre faktorer
4 GPS-tilgang krever fri bane til flere satelitter. Ytelsen kan påvirkes hvis/når brukt inne i bygninger, under broer eller i tett bebygde områder. Krever separat innkjøpt GPS-navigeringsprogramvare, som er tilgjengelig fra flere GPS-applikasjoner
5 Selges separat eller kjøpes som en tilleggsfunksjon

6 I uavhengige tester utført av Trace Laboratories viste HP DuraKeys ingen slitasje etter 250 000 sykluser. PCer fra konkurrenter viste synlig slitasje etter bare 5000 sykluser
7 HP QuickLook 3 er tilgjengelig når tavle-PCen er av i Windows XP-, Windows Vista- eller Windows 7-baserte systemer

støttes ikke fra dvalemodus. Tidsfastsettelse kan variere, avhengig av systemkonfigurasjon. For å aktivere funksjonen etter fjerning av batteriet, omstarter du maskinen før etterfølgende bruk

8 HP QuickWeb er tilgjengelig når tavle-PCen er av i Windows XP-, Windows Vista- eller Windows 7-baserte systemer

støttes ikke fra dvalemodus. Internett-tilgang kreves. Tidsfastsettelse kan variere, avhengig av systemkonfigurasjon. For å aktivere funksjonen etter fjerning av batteriet, omstarter du maskinen før etterfølgende bruk

9 3 års begrenset garanti eller 1000 sykluser. Batterisykluser er totalt antall sykluser med full lading / utlading et batteri kan ha før det ikke lenger kan opprettholde en praktisk nyttbar mengde ladning. Du finner mer informasjon på:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=en&cc=us&objectID=c00596784.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller
utelatelser.
Dette systemet kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare og/eller en DVD-stasjon for å installere Windows 7-programvaren og dra full nytte av Windows 7-funksjonaliteten. Se
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ for detaljer.
Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og som brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Microsoft, Windows og Windows Vista er varemerker for Microsoft-konsernet. Intel, Celeron og Core er varemerker
eller registrerte varemerker for Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og andre land.
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HP EliteBook 2740p tavle-PC
Windows®. Et liv uten begrensninger. HP anbefaler Windows 7.
Tilbehør og tjenester

HP 2740 ultratynn
utvidelsesbase

Denne innovative løsningen er perfekt til den bærbare HP EliteBook 2740p, og er så tilpassbar
at du kan bruke den som dokkingstasjon på kontoret og ta den med på reiser.

Produktnummer: WA995AA

HP Elite 12,1 veske

HP Elite veske gir glatt og stilig beskyttelse for den bærbare mens du løper mellom møter. Laget
av holdbart kunstlær.

Produktnummer: AY520AA

HP 65 W Smart
reiseadapter

Vekselstrømsadaptere fra HP leverer strøm til den bærbare PCen og lader det interne batteriet
samtidig. Disse adapterne gir deg mulighet til å få strøm til den bærbare PCen når du er ute fra
kontoret eller på reise. HP 65 W tynn reiseadapter er perfekt for reisende eller
"landeveiskrigere" som alltid er på farten. Adapteren er 40 % tynnere enn standard 65 W
adapter, og har en praktisk USB-port for lading av annet tilbehør mens du arbeider. Fire
internasjonale adapterplugger sørger for at din tynne reiseadapter virker overalt. En stilig
beskyttende bæreveske holder alt samlet.
Produktnummer: AU155AA

HP 2710p
Ultra-slim-batteri med 6
celler

Alltid på farten? Det utvidede batteriet gir deg det du trenger for å holde den bærbare PCen i
gang i opptil 10 timer.

Produktnummer: RX932AA

HP ekstern USB CD/DVD
R/RW-stasjon

HP USB CD/DVD R/RW-stasjon er laget for å lese DVD-ROM-plater i tillegg til CD-ROM-, CD-Rog DVD-RAM-plater, slik at brukerne kan lagre, dele eller ta med seg informasjon som er
registrert.

Produktnummer: FS943AA

3 år maskinvarestøtte,
neste virkedag på stedet

HP sørger for utskifting på stedet neste virkedag av den defekte maskinvareenheten hvis
problemet ikke kan løses via fjerndiagnostisering. Tilbyr en lett tilgjengelig, brukervennlig
maskinvarereparasjonstjeneste på stedet for HP-produktet.

Produktnummer: U4415E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions

