PC tablet HP EliteBook 2740p
Rode aqui. Toque ali.

PC tablet com ecrã de 30,7 cm (12,1 polegadas) na diagonal,
mais caneta e capacidades tácteis

Windows®. Uma vida sem Limites. A HP recomenda o Windows 7.
Desempenho poderoso quando precisar
O Tablet PC HP EliteBook 2740p possui
processadores Intel® Core™ i5 1 de desempenho
total e voltagem padrão num design tablet leve. O
ecrã com visualização em exteriores tem menos
reflexos e um contraste mais elevado para uma
melhor visualização em luz brilhante, em
exteriores ou interiores, permitindo trabalhar onde
e quando quiser.
Caneta e ecrã multi-táctil
Use a caneta ou a caneta e o toque dos dedos
para navegar facilmente pelas aplicações, virar
páginas e completa tarefas. Este PC tablet
transforma as suas notas digitais escritas à mão
em texto ou guarda-as com a sua caligrafia. Use
os gestos do ecrã multi-táctil, para ampliar ou
rodar documentos ou imagens, alterações rápidas
no ecrã ou completar tarefas.
Design resistente
Não se deixe enganar pelo design elegante. A
superfície de alumínio e a caixa em magnésio
protege o HP EliteBook 2740p das exigências da
utilização diária, enquanto que o HP DuraKeys
protege os caracteres das teclas. Concebido para
cumprir as exigentes normas militares (MIL-STD
810G) 2 no que diz respeito a vibrações, poeiras,
humidade, altitude e temperaturas elevadas. O HP
3D DriveGuard ajuda a proteger o disco rígido
do seu PC conta impactos, pancadas ou quedas.

As Inovações Profissionais HP permitem que se
concentre no seu negócio
Concebido para simplificar. A Banda Larga Móvel
HP integrada opcional fornece um conveniente
acesso à Internet, intranet empresarial e e-mail em
mais locais do que nunca 3. A banda larga móvel
integrada da HP também inclui receptor de
Sistema de Posicionamento Global (GPS) 4 que
suporta aplicações compatíveis com NMEA 5,
aplicações 6, que são utilizadas frequentemente
para o controlo de activos, mapeamento ou
navegação. O HP QuickLook 3 oferece-lhe a
leitura e a escrita de correio electrónico,
calendário, tarefas e informações de contacto em
segundos, com o toque de um botão, sem ter de
reiniciar. 7 E o HP QuickWeb 8 garante acesso à
web em segundos, mesmo com o PC tablet
desligado. Opte por uma bateria principal de 6
células (44 horas) Li-Ion Prismatic ou a bateria de
longa duração HP (6 células, 39 horas) com até
três anos de vida 9.

PC tablet HP EliteBook 2740p
Windows®. Uma vida sem Limites. A HP recomenda o Windows 7.
ESPECIFICAÇÕES
Sistema operativo

Pré-instalado
Windows® 7 Professional genuíno 32
Windows® 7 Professional genuíno 64
Windows Vista® Business genuíno 32
FreeDOS

Processador

Processador i5-540MIntel® Core™ (2,53 GHz, 3 MB L3 de cache)

Chipset

Portátil Intel® QM57 Express

Memória

SDRAM DDR3, 1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; Expansível a 8 GB

Armazenamento Interno

Disco rígido SATA II de 160, 250 ou 320 GB (5400 rpm), disco SATA Solid State de 80 ou 160 GB, disco DriveGuard 3D HP

Baía para actualização:

DVD+/-RW SuperMulti com Camada Dupla; USB CD/DVD R/RW externo opcional

Ecrã

LED retroiluminado de 30,7 cm (12,1 polegadas) na diagonal WXGA para ângulo de visão ultra amplos anti-brilho (1280 x 800)

Gráficos

Gráficos Intel® HD; Microsoft DirectX 10 (Shader 4.0) e compatível com OpenGL 2.1, com memória de sistema DDR3

Áudio/Visual

Suporte áudio de alta definição c/ DAC de 24 bits, colunas estéreo integradas, microfone duplo integrado, controlos tácteis para regular o volume e silenciar os
auscultados estéreo/saída da linha, entrada de auscultadores/microfone

Suporte para Comunicações Sem Fios

Banda Larga Móvel HP (desenvolvido pela Gobi) com GPS; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; Módulo HP integrado com Bluetooth 2.1 +
Tecnologia Sem Fios EDR; Em países em que 802,11n não é permitida, esta capacidade não está activada (apenas 802,11a/b/g)

Comunicações

Rede Intel Gigabit Ethernet 82577 (10/100/1000 NIC) Integrada; Modem de 56 k v.92

Slots de expansão

1 cartão Express/34; 1 leitor de cartões Smart; 1 placa Secure digital/MultiMedia

Portas e Ligações

3 USB 2.0; 1 1394a; 1 alimentação CA; 1 entrada combo estéreo auscultador/micro; 1 conector de ancoragem; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 conector de bateria secundário; 1
VGA-in

Dispositivo de Entrada

Teclado HP resistente a salpicos, HP Night Light brilha directamente sobre o teclado para condições de fraca luminosidade; Apontador duplo (Painel táctil com zona de
deslocamento e dispositivo apontador, cada um com dois botões de selecção), Caneta Digital para Apagar com suporte e clip, gestos de ecrã Multi-táctil (alguns
modelos); Webcam de 2MP com software de leitor de cartões de visita (nos modelos seleccionados)

Software

HP Recovery Manager (disponível apenas com Windows 7 ou Vista); HP Support Assistant (disponível apenas com Windows 7 ou Vista); HP ProtectTools Security
Manager; Software 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 (em alguns modelos); InterVideo WinDVD (em alguns
modelos); Synaptics Touchpad Driver; Software HP Webcam; WinZip 12 (versão de teste)

Segurança

HP ProtectTools Security Manager; Sensor de Impressões Digitais HP; Leitor de cartões inteligentes integrado; Enhanced Pre-Boot Security; HP SpareKey; Início de sessão
com um passo; Password de Configuração; Palavra-passe DriveLock; Chip de Segurança TPM 1.2 incorporado; TPM Enhanced DriveLock; HP Disk Sanitizer; Ranhura do
bloqueio Kensington; Suporte para LoJack Computrace Pro para HP ProtectTools; HP 3D DriveGuard

Dimensões

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

Peso

A partir de 1,72 kg

Alimentação

Bateria principal de iões de lítio com 6 células (44 watt-hora) com LEDs indicadores de energia Bateria principal de longa duração HP de Iões de lítio com 6 células (39
watt-hora); bateria opcional HP 2700 6 células (46 watt-hora) Ultra-fina; Adaptador externo inteligente de CA de 65 W; Cabo de alimentação (1,8 metros, com
adaptador CA 3,66 metros); HP Fast Charge

Autonomia da bateria

Informações TBC

Soluções de Expansão

Estação de Ancoragem HP 2740, Estação de Ancoragem USB 2.0 HP, Duplicador de Porta USB 2.0 HP Essential, Suporte de Dobradiça Dupla Notebook HP, Suporte
para Monitor HP e Notebook, Suporte de Ecrã Ajustável HP, Suporte de Ecrã Duplo Ajustável HP

Garantia

Protegido pelos Serviços HP, garantia de 3 ano limitada p/ peças e mão-de-obra (3/3/0). Os termos e as condições variam segundo o país. Aplicam-se determinadas
restrições e limitações.

Suportados
Windows Vista® Enterprise genuíno 32
Windows Vista® Enterprise genuíno 64
Windows® 7 Home Premium genuíno
SuSE Linux Enterprise 10

1 A computação de 64 bits em arquitetura Intel exige equipamentos com processador, chipset, BIOS, SO, controladores e aplicações adaptados à arquitetura Intel® de 64 bits. Os processadores não funcionam (nem em modo de 32 bits) se não existir uma

BIOS compatível com 64 bits. O desempenho pode variar em função da sua configuração de hardware e software. Visite www.intel.com/info/em64t para mais informações. Quad-Core é concebida para melhorar o desempenho de produtos de software
multithreaded e de sistemas operativos multitarefa que aproveitem o hardware e pode requerer um sistema operativo apropriado para se obterem benefícios totais. Nem todos os clientes ou aplicações de software beneficiam necessariamente com a utilização
desta tecnologia. A numeração Intel não reflecte uma medida de rendimento

2 O teste não foi destinado a demonstrar a aptidão para necessidades dos contratos com departamentos de defesa ou uso militar. Os resultados dos testes não são uma garantia de desempenho futuro sobre estas condições

3 A tecnologia sem fios Gobi exige a aquisição de contratos de serviços de dados sem fios. Consulte o seu fornecedor de serviços acerca da dispon. e cobertura na sua área. As vel. de lig. irão variar consoante a localização, ambiente, condições de rede e
outros factores

4 O acesso GPS exige um caminho sem obstruções para múltiplos satélites. O desempenho pode ser afectado se/quando utilizado no interior de edifícios, pontes ou áreas metropolitanas altamente congestionadas. Necessita de software de navegação por GPS
adquirido separadamente disponível através de múltiplas aplicações GPS

5 Vendido separadamente ou adquirido como função opcional

6 Num teste independente conduzido pelos Trace Laboratories, o HP DuraKeys não mostrou desgaste depois de 250.000 ciclos. Alguns portáteis concorrentes mostraram desgaste significativo logo após 5000 ciclos
7 HP QuickLook 3 está acessível quando o PC tablet está desligado no Windows XP, Windows Vista ou sistemas com base no Windows 7

não suporta hibernação. Os tempos podem variar dependendo da configuração do sistema. Para activar a função após ser retirada a bateria, reiniciar o PC antes de o utilizar

8 HP QuickWeb está acessível quando o PC tablet está desligado no Windows XP, Windows Vista ou sistemas com base no Windows 7

não suporta hibernação. É necessário acesso à Internet. Os tempos podem variar dependendo da configuração do sistema. Para activar a função após ser retirada a bateria, reiniciar o PC tablet antes de o utilizar

9 3 anos de garantia limitada ou 1000 ciclos. Os ciclos de bateria são os totais de números de carregamentos/descarregamentos que uma bateria contabiliza antes de se tornar obsoleta. Para mais informações, visite:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=en&cc=us&objectID=c00596784.

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/notebooks
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Acessórios e Serviços

Base de expansão
ultra-fina HP 2740p

A companhia perfeita do seu notebook HP EliteBook 2740p, esta solução inovadora é tão
adaptável que pode usar como docking station no escritório e levá-la consigo quando viajar.

Número do produto: WA995AA

Estojo Slip HP Elite 12.1

A Bolsa HP Elite Slip fornece uma protecção elegante e com estilo ao seu notebook enquanto
passeia entre reuniões. Feita de pele resistente.

Número do produto: AY520AA

Adaptador inteligente CA
de viagem HP 65W

Adaptadores de energia CA da HP para o seu notebook carregam em simultâneo a bateria
interna. Estes adaptadores permitem-lhe carregar o seu notebook quando estiver fora do
escritório ou na estrada. O Adaptador Slim Travel HP 65W é perfeito para viajantes
internacionais ou "road warriors" que estão sempre em movimento. O adaptador é 40% mais
fino que um adaptador de 65W normal e inclui uma conveniente porta USB para carregar
outros acessórios enquanto trabalha. Com quatro adaptadores internacionais, o Slim Travel
funciona onde quer que vá. Um estojo de protecção para levar consigo em estilo mantém tudo
junto.
Número do produto: AU155AA

Bateria ultra-fina de 6
células HP 2710p

Sempre em viagem? Esta opção de bateria alargada oferece a energia que necessita para
manter o seu notebook a funcionar durante 10 horas.

Número do produto: RX932AA

Unidade USB externa HP
CD/DVD R/RW

Unidade HP USB CD/DVD R/RW concebida para ler DVD-ROM bem como CD-ROM, CD-R,
DVD-RAM, permitindo aos utilizadores guardar, partilhar ou levar informação que capturaram.

Número do produto: FS943AA

3 anos de Suporte HW
no local no dia útil
seguinte

A HP proporciona a substituição, no local, da sua unidade de hardware avariada, no dia útil
seguinte, se não for possível solucionar o problema remotamente. Oferece serviço de
reparação de hardware, no local, de fácil aquisição e utilização para o seu produto HP.

Número do produto: U4415E

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/hpoptions

