Tabletový počítač HP EliteBook 2740p
Otoč ho. Dotkni sa ho.

Tablet PC s displejom s uhlopriečkou 30,7 cm (12,1"), pero a
podpora dotykov

Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča systém
Windows 7.
Silný výkon vtedy, keď to potrebujete
HP EliteBook 2740p Tablet PC poskytuje plný
výkon, štandardné napätie, procesory Intel®
Core™ i5 1 v odľahčenom tabletovom dizajne.
Displej s vonkajším sledovaním poskytuje menšie
odrazy a vyšší kontrast pre lepšie zobrazenie pri
jasnom, vonkajšom alebo vnútornom svetle,
vďaka čomu môžete pracovať kedykoľvek a
kdekoľvek potrebujete.

Profesionálne inovácie HP vám pomáhajú
sústrediť sa na prácu
Vytvorený na zjednodušenie. Integrované HP
mobilné širokopásmové pripojenie umožňuje
praktický prístup k internetu, intranetu v
spoločnosti a e-mailu z viac miest ako kedykoľvek
predtým 3. Integrované širokopásmové pripojenie
HP tiež zahŕňa prijímač Global Positioning System
(GPS) 4, ktorý podporuje NMEA-kompatibilné 5, 6
aplikácie, ktoré sa často používajú na sledovanie
Pero a multidotykový displej
majetku, mapovanie alebo navigáciu. Funkcia HP
Použite pero alebo dotyk perom a prstom pre
jednoduchú navigáciu v aplikáciách, otáčaní strán QuickLook 3 umožňuje rýchly prístup k e-mailom,
kalendáru, úlohám a informáciám o kontaktoch
a dokončovaní úloh. Tento tablet PC konvertuje
dotykom na tlačidlo bez nutnosti spustiť systém. 7
vaše digitálne napísané poznámky na text alebo
A HP QuickWeb 8 zabezpečuje prístup na web
ich ukladá ako váš rukopis. Pomocou
viacdotykových gest, zväčšovania alebo otáčania iba za niekoľko sekúnd... a to aj v prípade, že je
dokumentov alebo obrázkov môžete na obrazovke váš tablet vypnutý. Zvoľte si buď 6-článkovú (44
Wh) Li-Ion Prismatic primárnu batériu alebo
robiť rýchle zmeny a dokončovať úlohy.
batériu HP Long Life (6-článková, 39 Wh) s až
Pevný dizajn
trojročnou životnosťou 9.
Nenechajte sa omámiť uhladeným dizajnom.
Hliníkový povrch a horčíkový kryt chránia HP
EliteBook 2740p pred dopadmi každodenného
podnikového používania, zatiaľ čo HP DuraKeys
chránia výtlačky na klávesoch. Tento tablet je
navrhnutý tak, aby spĺňal náročné armádne
štandardy (MIL-STD 810G) 2 pre vibrácie, prach,
vlhkosť, nadmorský výšku a vysoké teploty. HP 3D
DriveGuard pomáha chrániť pevný disk počítača
pred nárazmi, údermi a pádmi.

Tabletový počítač HP EliteBook 2740p
Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča systém
Windows 7.
ŠPECIFIKÁCIE
Operačný systém

Predinštalované
Originálny Windows® 7 Professional 32
Originálny Windows® 7 Professional 64
Originálny Windows Vista® Business 32
FreeDOS

Procesor

Procesor Intel® Core™ i5-540M (2,53 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB L3)

Čipová sada

Mobile Intel® QM57 Express

Pamäť

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 moduly SODIMM; Možnosť zvýšenia na 8 GB

Vnútorná pamäť

Pevný disk SATA II 160, 250 alebo 320 GB (5400 ot./min.), jednotka Solid State 80 alebo 160 GB, HP 3D DriveGuard

Rozširujúca zásuvka

DVD+/-RW SuperMulti s dvojvrstvovým zápisom; Voliteľná externá USB CD/DVD R/RW

Obrazovka

30,7 cm (12,1") uhlopriečka, LED-podsvietenie, WXGA ultra širokouhlé sledovanie anti-glare (1280 x 800)

Obrázky

Grafika Intel® HD; Microsoft DirectX 10 (Shader 4.0) a podpora OpenGL 2.1 so systémovou pamäťou DDR3

Audio/Vizuálne

Podpora zvuku s vysokým rozlíšením s 24-bitovým DAC, integrované stereo reproduktory, integrované dva mikrofóny, dotykové ovládače pre zvýšenie hlasitosti, zníženie
hlasitosti a stlmenia, kombinovaný konektor na slúchadlá/mikrofón

Podpora pre bezdrôtové technológie

Širokopásmové mobilné pripojenie HP (s technológiou Gobi) s GPS; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; Integrovaný modul HP s bezdrôtovou
technológiou Bluetooth 2.1 +EDR; V krajinách, kde nie je povolené používanie 802.11n táto možnosť nebude zapnutá (iba 802.11a/b/g).

Možnosti komunikácie

Integrovaný Intel 82577 Gigabit Ethernet (10/100/1000 NIC); Modem v.92 s rýchlosťou 56 kb/s

Rozširujúce sloty

1 Express Card/34; 1 čítačka pamäťových kariet; 1 karta Secure Digital/MultiMedia

Porty a konektory

3 USB 2.0; 1 1394a; 1 zdroj str. napájania; 1 kombinovaný konektor stereo slúchadlá/mikrofón; 1 dokovací konektor; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 konektor pre sekundárnu
batériu; 1 vstup VGA

Vstupná jednotka

Vodeodolná klávesnica HP, HP Night Light svieti priamo na klávesnicu pri slabom osvetlení; Dvojitá navigácia (Touchpad s rolovacou zónou a Pointstick, každý s dvomi
tlačidlami), Digitálne čistiace pero so šnúrkou a sponou, multidotykové obrazovkové gestá (vybrané modely); 2 MP webová kamera so softvérom Business Card Reader
(vybrané modely)

Softvér

HP Recovery Manager (k dispozícii iba so systémom Windows 7 alebo Vista); HP Support Assistant (k dispozícii iba so systémom Windows 7 alebo Vista); HP ProtectTools
Security Manager; Softvér 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 špeciálne vydanie; Roxio Creator Business 10 (vybrané modely); InterVideo WinDVD (vybrané
modely); Ovládač Synaptics Touchpad; Softvér HP Webcam; WinZip 12 (skúšobná verzia)

Zabezpečenie

HP ProtectTools Security Manager; Snímač odtlačkov prstov HP; Integrovaná čítačka Smart Card; Rozšírená bezpečnosť pred spustením; HP SpareKey; Jednostupňové
prihlásenie; Heslo pre nastavenie; Heslo DriveLock; Integrovaný bezpečnostný čip TPM 1.2; TPM Enhanced DriveLock; HP Disk Sanitizer; Zásuvka na zámok Kensington;
Podpora Computrace LoJack Pro pre HP ProtectTools; HP 3D DriveGuard

Rozmery

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

Hmotnosť

Už od hmotnosti 1,72 kg

Zdroj

HP 6-článková (44 Wh) lítium-iónová primárna batéria s LED kontrolkami o stave kapacity; HP Long Life 6-článková (39 Wh) lítium-iónová primárna batéria; voliteľná HP
2700 6-článková (46 Wh) ultra tenká batéria; Externý napájací adaptér AC Smart 65 W; Napájací kábel (1,8 metra, s AC adaptérom 3,66 metra); HP rýchle nabíjanie

Výdrž batérie

Informácie TBC

Riešenia pre rozšírenie

Dokovacia stanica HP 2740, dokovacia stanica HP USB 2.0, replikátor portov HP Essential USB 2.0, stojan pre notebook HP s dvomi závesmi, stojan monitora a notebooku
HP, základný nastaviteľný stojan HP, nastaviteľný stojan monitora HP, nastaviteľný stojan HP na dva monitory

Záruka

Chránené pomocou HP Services, obmedzená 3-ročná záruka na štandardné súčiastky a prácu (3/3/0). Podmienky sa v jednotlivých krajinách líšia. Platia určité
obmedzenia a výnimky.

Podporované
Originálny Windows Vista® Enterprise 32
Originálny Windows Vista® Enterprise 64
Originálny Windows® 7 Home Premium
SuSE Linux Enterprise 10

1 64-bitové spracovanie údajov na architektúre Intel vyžaduje počítačový systém s procesorom, čipovou súpravou, systémom BIOS, operačným systémom, ovládačmi zariadení a aplikáciami podporujúcimi architektúru Intel® 64. Procesory nebudú pracovať

(vrátane 32-bitovej prevádzky) bez systému BIOS podporujúceho architektúru Intel 64. Výkon sa bude líšiť v závislosti od konfigurácií hardvéru a softvéru. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.intel.com/info/em64t. Technológia Quad Core je
navrhnutá na zvýšenie výkonu viacvláknových softvérových produktov a multifunkčných operačných systémov reagujúcich na hardvér a na podanie plného výkonu môže vyžadovať príslušný operačný systém. Nie všetci zákazníci alebo softvérové aplikácie môžu
využiť prínos tejto technológie. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti

2 Účelom testovania nebolo preukázať splnenie požiadaviek amerického ministerstva obrany ani vhodnosť na vojenské používanie. Výsledky testovania nie sú zárukou budúceho výkonu za týchto testovacích podmienok

3 Bezdrôtová technológia Gobi vyžaduje samostatnú zmluvu o poskytovaní bezdrôtového dátového pripojenia. Informácie o dostupnosti a pokrytí vo vašej oblasti získate od poskytovateľa služieb. Rýchlosti pripojenia sa budú líšiť v závislosti od polohy,
prostredia, stavu siete a iných faktorov

4 GPS prístup vyžaduje otvorený priestor pre viacej satelitov. Výkon môže byť znížený ak používate zariadenie vo vnútri budov, tunelov alebo zastavané mestské oblasti. Vyžaduje sa osobitne zakúpený softvér pre GPS navigáciu dostupnú v niekoľkých GPS
aplikáciách

5 Predávané samostatne alebo zakúpené ako voliteľná funkcia

6 V nezávislých testoch vykonaných v testovacích zariadeniach Trace Laboratories nevykázali klávesy HP DuraKeys žiadne opotrebenie ani po 250 000 cykloch. Niektoré osobné počítače od iných výrobcov vykazovali opotrebenie už po 5 000 cykloch
7 HP QuickLook 3 je prístupné zo systémov s Windows XP, Windows Vista alebo Windows 7 pri vypnutom tablete

nie je podporované z dlhodobého spánku. Časovania sa môžu meniť podľa konfigurácie systému. Na aktivovanie tejto funkcie po vybratí batérie sa musí počítač pred ďalším používaním reštartovať

8 HP QuickWeb je prístupné zo systémov s Windows XP, Windows Vista alebo Windows 7 pri vypnutom tablete

nie je podporované z dlhodobého spánku. Je potrebný prístup na internet. Časovania sa môžu meniť podľa konfigurácie systému. Na aktivovanie tejto funkcie po vybratí batérie sa musí tablet pred ďalším používaním reštartovať

9 3-ročná obmedzená záruka alebo 1000 cyklov. Počet cyklov batérie je celkový počet úplných nabití/vybití batérie predtým ako už nedokáže udržať užitočné množstvo nabití. Podrobnejšie informácie nájdete na:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=en&cc=us&objectID=c00596784.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby
spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť
HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby či vynechaný text v tejto príručke.
Na inštaláciu softvéru Windows 7 a plné využitie funkčnosti Windows 7 môže byť pre tento systém potrebná buď vyššia verzia, alebo samostatne zakúpený hardvér alebo jednotka DVD. Podrobnosti nájdete na
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Bluetooth je ochranná známka jej majiteľa a spoločnosť Hewlett-Packard ju používa na základe licencie. Microsoft, Windows a Windows Vista sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft. Intel, Centrino a Core
sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v USA a v iných krajinách.
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Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča systém
Windows 7.
Príslušenstvo a služby

HP 2740 ultratenká
rozširovacia základňa

Toto inovatívne riešenie je dokonalým spoločníkom vášho prenosného počítača HP EliteBook
2740p a je také prispôsobivé, že ho môžete použiť ako dokovaciu stanicu v kancelárii a tiež si
ho vziať na cesty.

Číslo produktu: WA995AA

Kufrík HP Elite 12,1 Slip

Puzdro HP Elite Slip Case poskytuje elegantnú a štýlovú ochranu vášho notebooku počas
prebiehania medzi stretnutiami. Vyhotovené z trvalnivej vypracovanej kože.

Číslo produktu: AY520AA

Malý cestovný adaptér AC
HP, 65 W

Sieťové adaptéry od spoločnosti HP napájajú váš prenosný počítač a zároveň nabíjajú internú
batériu. Tieto adaptéry vám poskytujú možnosť napájať prenosný počítač, keď ste mimo
kancelárie alebo na cestách. Tenký cestovný adaptér HP 65W je perfektný pre
medzinárodných cestovateľov alebo „brázdičov ciest“, ktorí sú stále v pohybe. Adaptér je o
40% tenší ako štandardný 65W adaptér a zahŕňa štandardný USB port pre nabíjanie iného
príslušenstva počas práce. Štyri medzinárodné zástrčky adaptéra vás udržiavajú v istote, že
váš tenký cestovný adaptér pracuje kdekoľvek ste. Štýlové ochranné puzdro udržiava všetko
pokope.
Číslo produktu: AU155AA

6-článková ultratenká
batéria HP 2710p

Ste stále na cestách? Táto možnosť rozšírenia batérie vám poskytne energiu, s ktorou váš
prenosný počítač vydrží až 10 hodín.

Číslo produktu: RX932AA

Externá mechanika HP
USB CD/DVD R/RW

Jednotka HP USB CD/DVD R/RW je navrhnutá na čítanie diskov DVD-ROM rovnako ako
CD-ROM, CD-R, diskov DVD-RAM, čím umožňuje používateľom ukladať, zdieľať a nosiť so
sebou zaznamenané informácie.

Číslo produktu: FS943AA

3 roky HW podpora na
mieste na nasledujúci
pracovný deň

HP poskytuje výmenu poškodeného hardvéru na mieste v ďalší pracovný deň v prípade, že nie
je možné vyriešiť problém na diaľku. Ponúka jednoducho zakúpiteľnú službu opráv hardvéru
na mieste pre váš výrobok značky HP, ktorá sa jednoducho používa.

Číslo produktu: U4415E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions

