Specjalnie dla przedsiębiorstw

Notebooki dla firm HP Compaq 6710b
Notebook dla firm HP Compaq 6710b oferuje
znakomitą wydajność i łączność po przystępnej cenie.
Ten cienki i lekki notebook może pracować równie
intensywnie jak jego użytkownik. Jest wyposażony w
najnowsze procesory Intel® Core™2 Duo, 15,4-calowy
ekran panoramiczny oraz wiele mobilnych funkcji
biznesowych.
Szersza perspektywa
Można wybrać ekran panoramiczny o przekątnej
15,4 cala najlepiej odpowiadający potrzebom —
WSXGA+ WVA (o szerokim kącie widoczności) z
powłoką przeciwodblaskową albo WXGA z powłoką
przeciwodblaskową lub technologią HP BrightView.
Rozwiązania techniczne dostosowane do potrzeb
Procesory Intel® Core™2 Duo gwarantują wysoką
wydajność w przypadku używania wielu aplikacji
jednocześnie oraz dłuższy czas pracy baterii.
Wbudowany czytnik kart pozwala również szybko
synchronizować i zapisywać dane pochodzące z
różnych typów kart lub od innych użytkowników;
opcjonalny napęd DVD+/-RW SuperMulti DL
LightScribe umożliwia użytkownikom wyróżnienie
swoich nośników za pomocą własnych etykiet
wypalanych bezpośrednio na dyskach.
Więcej miejsc, z których można się łączyć
bezprzewodowo
Zestaw rozwiązań bezprzewodowych HP 1,
obejmujący technologie WWAN, WLAN 802.11n
(wersja robocza) i Bluetooth®, zapewnia łączność w
różnych miejscach - zarówno po drugiej stronie ulicy,
jak i na drugim końcu kraju.

Pakiet HP Professional Innovations pozwala
skoncentrować się na zasadniczej działalności
Projektowany z myślą o bezpieczeństwie.
Wielowarstwowe zabezpieczenia można dostosować
do potrzeb konkretnej sieci, aplikacji i danych. Nowe
rozwiązanie Drive Encryption for HP ProtectTools
szyfruje wszystkie informacje na partycji, która staje się
nieczytelna dla osób nieuprawnionych. Stworzony z
myślą o prostocie. Funkcja HP QuickLook upraszcza
wyszukiwanie informacji i zwiększa produktywność. Za
pomocą jednego przycisku pozwala szybko
przeglądać wiadomości e-mail, kalendarz i listę
kontaktów — zarówno przy włączonym, jak i
wyłączonym komputerze. Budowany z myślą o
trwałości. Niezawodne mechanizmy HP DuraFinish i HP
3D DriveGuard zabezpieczają dysk twardy w czasie
przenoszenia notebooka.

Notebooki dla firm HP Compaq 6710b
HP zaleca system operacyjny Windows Vista™ Business.

System operacyjny

Oryginalny system Windows Vista Business 32/64
Oryginalny system Windows Vista Home Basic
Oryginalny Windows XP Professional
System FreeDOS (może być różny w zależności od kraju)

Procesor

Intel® Core™ 2 Duo
T7100 / T7300 / T7500 / T7700 (1,8 to 2,4 GHz, 4 MB pamięci podręcznej L2)

Zestaw układów

Zestaw układów Mobile™ Intel® 965GM Express

Pamięć

DDR II, 667 MHz, 512, 1024, 2048 lub 4096 MB; 2 gniazda SODIMM z obsługą pamięci dwukanałowej; Możliwość rozszerzenia do 4096 MB

Oprogramowanie

Oprogramowanie zainstalowane fabrycznie: HP Backup and Recovery Manager, Sonic Digital Media Plus, Microsoft Office 2007 Ready (60-dniowa wersja
próbna) w wersji Basic, Small Business lub Professional
Adobe Acrobat Reader, HP Wireless Assistant, HP Mobile Printing Driver, Synaptics Touchpad Driver, HP ProtectTools Security Manager, Symantec Norton
Internet Security, Sonic Digital Media Plus, HP Backup and Recovery Manager, Intervideo WinDVD player, HP Help and Support Center

Dysk twardy

Dysk twardy Serial ATA, 80, 120 lub 160 GB (5400 obr./min.) lub 80 GB (7200 obr./min)

Urządzenie optyczne

DVD-ROM, DVD/CD-RW Combo, DVD+/-RW SuperMulti DL, DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe

Nośniki wyjmowalne

Opcjonalne urządzenia zewnętrzne Multibay II

Wyświetlacz

15,4 cala WXGA (rozdzielczość 1200 x 800) lub 15,4 cala WXGA z technologią BrightView (rozdzielczość 1280 x 800) lub 15,4 cala WSXGA+ z
szerokim kątem widoczności (rozdzielczość 1680 x 1050)

Grafika

Intel® Graphics Media Accelerator X3100; Do 384 MB wspólnej pamięci systemowej

Wymiary (szer. x głęb. x wys.)

3,4 (z przodu) x 35,7 x 26,5 cm

Waga

Od 2,6 kg

Zasilanie

6-ogniwowy akumulator litowy (55 Wh), opcjonalny 8-ogniwowy akumulator HP Extended Life, opcjonalny 12-ogniwowy akumulator HP Ultra-Capacity;
Zasilacz zewnętrzny HP Smart 90 W, technologia HP Fast Charge

Czas pracy akumulatora

Do 5 godzin i 10 minut (do 10 godzin z akumulatorem HP Extended Life Battery, do 14 godzin z akumulatorem HP Ultra-Capacity Battery)

Karta dźwiękowa

Dźwięk High Definition, głośniki stereo, wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio (line out), wejście mikrofonu stereo, wbudowany mikrofon mono

Obsługa komunikacji
bezprzewodowej

Intel PRO/Wireless 802.11a/b/g/draft-n, Intel PRO/Wireless 802.11 a/b/g, Intel PRO/Wireless 802.11 b/g, Broadcom 802.11a/b/g, Broadcom
802.11b/g, Bluetooth™ 2.0

Komunikacja

Modem 56 Kb/s

Gniazda rozszerzeń

Dostępne gniazda urządzeń dodatkowych: 1 gniazdo kart PC typu I/II obsługujące 32-bitowe karty CardBus i karty 16-bitowe, uniwersalny czytnik nośników
6w1

I/O porty i zlacza

4 porty USB 2.0, VGA, wejście mikrofonu stereo, wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio (line out), Firewire (1394a), złącze zasilania, RJ-11,
RJ-45, wyjście TV S-video

Klawiatura

Pełnowymiarowa klawiatura

Urządzenie wskazujące

Tabliczka dotykowa z przewijaniem

Bezpieczeństwo

HP ProtectTools, wbudowany układ zabezpieczający TPM 1.2, czytnik linii papilarnych HP Fingerprint Sensor, opcjonalny czytnik kart procesorowych
Gniazdo blokady Kensington, program Symantec Norton Internet Security

Stacje dokowania

Stacja dokowania HP, stacja dokowania HP Advanced, stacja dokowania HP NAS 3 w 1, regulowana podstawa notebooka HP, zewnętrzna podstawka HP
MultiBay II (wszystkie akcesoria sprzedawane oddzielnie)

Gwarancja

Roczny serwis z odbiorem i odesłaniem do klienta (dostępne są rozszerzenia gwarancji sprzedawane oddzielnie), roczna gwarancja na akumulator
podstawowy

1 Korzystanie z połączeń bezprzewodowych wymaga zawarcia oddzielnej umowy o świadczenie usług. Informacje o dostępności sieci bezprzewodowych można uzyskać u usługodawcy. Zestaw nie zawiera
wymaganego punktu dostępu bezprzewodowego. Dostępne tylko w wybranych krajach.

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w
oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy
techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
Niektóre funkcje systemu operacyjnego Windows Vista wymagają zaawansowanego lub dodatkowego sprzętu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod adresami
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx i http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx. Program Windows Vista Upgrade Advisor pozwala określić, które funkcje
systemu Windows Vista będą dostępne na komputerze użytkownika. Narzędzie to można pobrać pod adresem http://www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela, wykorzystywanym przez firmę Hewlett-Packard Company na podstawie licencji. Microsoft, Windows oraz Vista są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych krajach. Intel, Centrino i Core są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel
Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/notebooks
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HP zaleca system operacyjny Windows Vista™ Business.

Zalecane akcesoria
HP Universal Nylon Case

Wszędzie można bezpiecznie i wygodnie zabrać notebook ze sobą. Wszystkie
torby podróżne HP są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami
projektowania i jakości. Mają atrakcyjny wygląd i są wyściełane gęstą pianką, która
chroni notebook w podróży.

Numer produktu: RR315AA
HP Extended Life Battery

Dla tych, którzy muszą dłużej pracować z dala od biurka. Podczas pobytu u klienta
lub zebrania w sali konferencyjnej ten poręczny akumulator zapewnia ponad
dwukrotnie dłuższy czas pracy niż akumulator standardowy.

Numer produktu: PB993A
HP 3-in-1 NAS Docking Station

Solidne, uniwersalne biuro domowe dla użytkowników notebooków HP, które oferuje
sieciową pamięć masową (NAS). Ma wszystkie wygodne i praktyczne funkcje stacji
dokowania, a ponadto umożliwia wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie
danych oraz współużytkowanie plików.

Numer produktu: EM537AA
HP Bluetooth PC Card Mouse

Dzięki nowatorskiej konstrukcji w kształcie „karty” ta wyjątkowa mysz optyczna HP
jest wygodna i łatwa w użyciu. Można ją przewozić i ładować w gnieździe na
kartę PC — dzięki połączeniu Bluetooth jest zawsze natychmiast gotowa do pracy.

Numer produktu: RJ316AA
HP Kensington Security Lock

Coś dla tych, którzy boją się o sprzęt. Ten poręczny zamek z kablem wystarczy
zaczepić z jednej strony do notebooka, a z drugiej do nieruchomego miejsca
zaczepienia — od tej pory urządzenie na pewno będzie zawsze na swoim miejscu.

Numer produktu: PC766A

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/notebooks

