Tablični računalnik HP EliteBook 2740p
Tako. Dotik genija!

Prenosnik s 30,7 cm (12,1-palčnim) zaslonom in možnostjo
uporabe digitalnega peresa in zaslona na dotik

Windows®. Življenje brez omejitev. HP priporoča Windows 7.
Odlično delovanje v vsakem trenutku
Tablični računalnik HP EliteBook 2740p ima
procesorje Intel® Core™ i5 1 s polno
zmogljivostjo delovanja pod standardno
napetostjo v lahkem tabličnem računalniku. Zaslon
med ogledom na prostem zaradi manj odsevov in
višjega kontrasta omogoča boljšo sliko pri naravni
svetlobi v zaprtih prostorih ali na prostem, zato
lahko računalnik uporabljate kjer koli in kadar
koli.
Pero in zaslon na dotik
Z digitalnim peresom ali prsti se zlahka pomikate
med aplikacijami, obračate strani in izvajate
opravila. Prenosnik vaše digitalne rokopise
pretvori v besedilo ali jih shrani kot skript. Z dotiki
z več prsti lahko povečate ali vrtite dokumente ali
slike ter hitro spreminjate elemente na zaslonu in
izvajate opravila.
Robustna oblika
Naj vas elegantna oblika ne zavede. Površina iz
aluminija in magnezijeva zlitina varujeta
prenosnik HP EliteBook 2740p pred obrabo
zaradi vsakodnevne uporabe, HP DuraKeys pa
ščiti tisk na tipkah. Ta prenosnik je ustvarjen v
skladu s strogimi vojaškimi standardi (MIL-STD
810G) 2 za vibracije, prah, vlago, nadmorsko
višino in visoke temperature. HP 3D DriveGuard
pomaga zaščititi trdi disk prenosnega računalnika
pred udarci, trki in padci.

Z inovacijami HP Professional se lahko
osredotočite na poslovanje
Izdelan za preprostejšo uporabo. Izbirni vgrajen
modul HP Mobile Broadband omogoča priročen
dostop do interneta, intraneta podjetja ter e-pošte
na več mestih kot kadarkoli prej 3. Vgrajen modul
HP Mobile Broadband vključuje tudi sprejemnik za
globalni sistem za določanje položaja (GPS) 4, ki
podpira aplikacije, združljive z NMEA 5, 6, ki se
pogosto uporabljajo za sledenje sredstev,
povezovanje ali navigacijo. HP QuickLook 3
zagotavlja zmožnost branja in pisanja informacij
elektronske pošte, koledarja, opravil in stikov v
nekaj sekundah po dotiku gumba brez zagona
računalnika. 7 Funkcija HP QuickWeb 8 pa
zagotavlja dostop do spleta v nekaj sekundah –
tudi kadar je prenosnik izklopljen. Izberite
6-celični primarni prizmatični litij-ionski akumulator
(44 Wh) ali akumulator HP z dolgo življenjsko
dobo HP (6-celični, 39 Wh) z življenjsko dobo do
treh let 9.

Tablični računalnik HP EliteBook 2740p
Windows®. Življenje brez omejitev. HP priporoča Windows 7.
TEHNIČNI PODATKI
Operacijski sistem

Vnaprej nameščeno
Pristni Windows® 7 Professional 32
Pristni Windows® 7 Professional 64
Pristni Windows Vista® Business 32
FreeDOS

Procesor

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

Nabor vezij

Mobile Intel® QM57 Express

Pomnilnik

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; Za nadgradnjo do 8 GB

Notranji pomnilnik

Trdi disk SATA II 160, 250 ali 320 GB (5400 obr/min), Solid State Drive 80 ali 160 GB, zaščita HP 3D DriveGuard

Ležišče za nadgradnjo

Dvoplastni pogon DVD+/-RW SuperMulti; Izbirni zunanji pogon USB CD/DVD R/RW

Prikaz

30,7 cm (12,1-palčni) zaslon z osvetlitvijo LED WXGA (1280 x 800) proti bleščanju z ultra širokim zornim kotom

Grafika

Grafična kartica Intel® HD; Združljiv z Microsoft DirectX 10 (Shader 4.0) in OpenGL 2.1, s sistemskim pomnilnikom DDR3

Avdio/vizualno

Podpora za zvok High Definition s 24-bitnim analogno-digitalnim pretvornikom, vgrajeni stereo zvočniki, vgrajen dvojni mikrofon, gumbi, občutljivi na dotik, za nastavljanje
glasnosti in utišanje zvoka, kombiniran priključek za slušalke/zvok

Podpora za brezžična omrežja

Širokopasovna povezava HP Mobile Broadband (uporablja tehnologijo Gobi) z GPS; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; HP-jev vdelani modul z
brezžično tehnologijo Bluetooth 2.1+EDR; V državah, kjer tehnologija 802.11n ni dovoljena, ta zmogljivost ni omogočena (samo 802.11a/b/g).

Komunikacije

Vgrajen omrežni vmesnik Intel 82577 Gigabit Ethernet (10/100/1000 NIC); Modem 56K v.92

Razširitvene reže

1 kartica Express Card/34; 1 bralnik pametnih kartic; 1 kartica secure digital/MultiMedia

Vrata in priključki

3 vrat USB 2.0; 1 1394a; 1 vhod za napajanje; 1 kombinirani priključek za stereo slušalke/mikrofon; 1 priključek za združitveno postajo; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 priključek
za sekundarni akumulator; 1 vhod VGA

Vhodna naprava

Tipkovnica HP, odporna proti tekočinam, nočna lučka HP, ki v slabo osvetljenih prostorih neposredno osvetljuje tipkovnico; Dvojno kazanje (sledilna ploščica z drsnim
področjem in Pointstick, vsak z dvema dodatnima gumboma), digitalno pero Digital Eraser Pen z vodilom in sponko, dotik zaslona z več prsti (pri nekaterih modelih);
Spletna kamera 2 MP s programsko opremo Business Card Reader (izbrani modeli)

Programska oprema

HP Recovery Manager (na voljo samo za operacijski sistem Windows 7 ali Vista); HP Support Assistant (na voljo samo za operacijski sistem Windows 7 ali Vista); orodje
HP ProtectTools Security Manager; programska oprema HP QuickLaunch Buttons; HP QuickLook 3; HP QuickWeb; funkcija 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 (izbrani
modeli); InterVideo WinDVD (izbrani modeli); gonilnik sledilne ploščice Synaptics; programska oprema HP Webcam; WinZip 12 (preskusna različica)

Varnost

Upravljalec varnostnih nastavitev HP ProtectTools Security Manager; HP-jev bralnik prstnih odtisov; Vdelani bralnik pametnih kartic; Izboljšana varnost Pre-Boot Security;
Funkcija HP SpareKey; Prijava One-Step Logon; Geslo za nastavitev; Geslo DriveLock Password; Vdelani varnostni čip 1.2 TPM; Funkcija TPM Enhanced DriveLock; Orodje
HP Disk Sanitizer; Reža za ključavnico Kensington; Podpora za Computrace LoJack Pro za HP ProtectTools; HP 3D DriveGuard

Mere

29,0 × 21,2 × 3,17 (spredaj) cm

Teža

Že od 1,72 kg

Napajanje

6-celični (44 Wh) litij-ionski akumulator z merilnikom napajanja z osvetlitvijo LED; Primarni 6-celični litij-ionski akumulator HP (39 Wh) z daljšo življenjsko dobo; izbirni
ultra tanki 6-celični akumulator HP 2700 (46 WH); Zunanji pametni napajalnik AC – 65 W Kabel za napajanje (1,8 m, z napajalnikom AC 3,66 m); HP Fast Charge

Življenjska doba akumulatorja

Informacije TBC

Možnosti razširitve

Združitvena postaja HP 2740, združitvena postaja HP USB 2.0, podvojevalnik vrat HP Essential USB 2.0, stojalo za prenosnik HP Dual Hinge, stojalo HP za zaslon in
prenosnik, prilagodljivo stojalo HP Basic, prilagodljivo stojalo HP za zaslon, prilagodljivo stojalo HP za dvojni zaslon

Garancija

Zaščita s storitvami HP Services, omejena triletna garancija za standardne dele in delo (3/3/0). Pogoji in določila se razlikujejo glede na državo. Veljajo lahko določene
omejitve in izključitve.

Podprto
Pristni Windows Vista® Enterprise 32
pristni Windows Vista® Enterprise 64
pristni Windows® 7 Home Premium
SuSE Linux Enterprise 10

1 64-bitno izračunavanje na arhitekturi Intel zahteva računalniški sistem s procesorjem, vezjem, BIOS-om, operacijskim sistemom, gonilniki naprav in aplikacijami, ki podpirajo arhitekturo Intel® 64. Procesorji ne bodo delovali v BIOS-u, ki ne podpira arhitekture
Intel 64 (niti z 32-bitnim delovanjem). Učinkovitost delovanja se bo razlikovala glede na konfiguracijo strojne in programske opreme. Za več informacij glejte www.intel.com/info/em64t. Tehnologija Quad Core je oblikovana zato, da izboljša delovanje izdelkov
večnitne programske opreme in večopravilnostnih operacijskih sistemov, ki lahko prepoznajo strojno opremo in zahtevajo primerno programsko opremo operacijskega sistema za najboljši izkoristek. Ni nujno, da bo uporaba te tehnologije koristila vsem
uporabnikom oziroma programskim aplikacijam. Intelov sistem številčenja ni merilo za visoko zmogljivost

2 Preizkušanje ni bilo namenjeno za dokazovanje primernosti za zahteve pogodb Ministrstva za obrambo ali za vojaško uporabo. Rezultati preizkusa niso zagotovilo za delovanje v takšnih pogojih

3 Brezžična tehnologija Gobi zahteva sklenitev ločene pogodbe za brezžične podatkovne storitve. Pri lokalnem ponudniku storitev se pozanimajte o pokritosti in razpoložljivosti v svoji regiji. Hitrosti povezave se razlikujejo glede na lokacijo, okolje, stanje omrežja
in druge dejavnike

4 Dostop GPS potrebuje neovirano pot do več satelitov. Na delovanje lahko vpliva uporaba v zaprtih prostorih, na mostovih ali na gosto poseljenih metropolitanskih območjih. Zahteva programsko opremo za navigacijo GPS, kupljeno posebej, ki je na voljo v več
aplikacijah GPS

5 Na voljo posebej ali kot dodatna funkcija

6 Podjetje Trace Laboratories je izvedlo neodvisno testiranje, v katerem so bile tipke HP DuraKeys neobrabljene po 250.000 krogih. Pri nekaterih konkurenčnih prenosnikih se obrabljenost pokaže že po 5.000 krogih
7 Program HP QuickLook 3 je na voljo, ko je prenosni računalnik izključen v OS Windows XP, Windows Vista ali Windows 7

v stanju mirovanja funkcija ni na voljo. Čas se lahko razlikuje glede na konfiguracijo sistema. Če želite to funkcijo omogočiti po odstranitvi akumulatorja, prenosni računalnik pred vnovično uporabo znova zaženite

8 Program HP QuickWeb je na voljo, ko je prenosni računalnik izključen v OS Windows XP, Windows Vista ali Windows 7

v stanju mirovanja funkcija ni na voljo. Potrebna je internetna povezava. Čas se lahko razlikuje glede na konfiguracijo sistema. Če želite to funkcijo omogočiti po odstranitvi akumulatorja, prenosni računalnik pred vnovično uporabo znova zaženite

9 3-letna omejena garancija ali 1000 ciklov. Cikli akumulatorja so skupna številka ciklov popolne napolnitve/praznjenja, ki jih doseže akumulator, preden ne more več vsebovati zadostne količine električne energije. Za dodatne informacije obiščite:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=en&cc=us&objectID=c00596784.

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/notebooks
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Tablični računalnik HP EliteBook 2740p
Windows®. Življenje brez omejitev. HP priporoča Windows 7.
Pripomočki in storitve

HP-jeva ultra tanka
razširitvena postaja za
2740

Kot popoln spremljevalec vašega prenosnega računalnika HP EliteBook 2740p je ta inovativna
rešitev tako prilagodljiva, da jo lahko uporabljate kot združitveno postajo v pisarni ali pa jo
vzamete s seboj na pot.

Številka izdelka: WA995AA

Torba HP Elite 12,1

Torba HP Elite Slip omogoča gladko in modno zaščito za vaš prenosnik, ko hitite med sestanki.
Izdelana iz trpežnega umetnega usnja.

Številka izdelka: AY520AA

Pametni potovalni
napajalnik HP AC 65 W

HP-jevi napajalniki za izmenični tok hkrati napajajo prenosnik in polnijo notranji akumulator. Ti
napajalniki vam omogočajo polnjenje prenosnika, ko niste v pisarni ali ko ste na poti. Potovalni
napajalnik HP 65 W Slim je popolna izbira za mednarodne potnike ali »cestne bojevnike«, ki
so vedno na poti. Napajalnik je 40 % tanjši kot standardni napajalnik 65 W, poleg tega pa
vsebuje priročna vrata USB za polnjenje drugih pripomočkov med delom. Štiri mednarodne
vtičnice za napajalnik poskrbijo za to, da potovalni napajalnik Slim deluje, kamor koli greste,
vse pa lahko hranite v modni zaščitni torbi.
Številka izdelka: AU155AA

Ultra tanek akumulator HP
2710p s 6 celicami

Vedno na poti? Možnost podaljšanja delovanja akumulatorja vam zagotavlja vso potrebno
napajanje za delovanje prenosnega računalnika do 10 ur.

Številka izdelka: RX932AA

Zunanji pogon HP USB
CD/DVD R/RW

Pogon HP USB CD/DVD R/RW je zasnovan tako za branje ploščkov DVD-ROM kot tudi
CD-ROM, CD-R, DVD-RAM ter omogoča, da pridobljene informacije shranite, dodate v skupno
rabo ali jih vzamete s sabo.

Številka izdelka: FS943AA

3-letna podpora za
strojno opremo naslednji
delavnik na mestu

HP ponuja zamenjavo nedelujočega dela strojne opreme pri stranki naslednji delovni dan, če
težave ni mogoče rešiti na daljavo. Ponuja enostaven nakup in popravilo strojne opreme pri
stranki za vaš izdelek HP.

Številka izdelka: U4415E

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/hpoptions

