Vezměte si práci s sebou na cesty.

HP iPAQ 900 Business Messenger
Na počítač iPAQ 914c Business Messenger se můžete
spolehnout stejně jako na svého důvěryhodného
obchodního partnera, protože díky němu můžete mít
své podnikání vždy pod kontrolou.
Svět na dosah ruky.
Mobilita v pravém slova smyslu - se všemi funkcemi,
které jste hledali. Klávesnice „QWERTY“ umožňuje
rychlé a efektivní zadávání textu. Procházejte elegantně
svými e-maily pomocí tří-směrového kolečka. Zobrazujte
přílohy pomocí množství aplikací. Nechejte si při řízení
přečíst e-maily a odpovídejte bez nutnosti napsání
jediného slova. Telefonujte a připojujte se po celém
světě prostřednictvím technologie 3G a čtyřpásmové
bezdrátové technologie 1, 2, 3. Cíl své cesty naleznete
snadno pomocí asistované funkce GPS a integrovaných
map Google pro plánování tras. Pomocí volitelné sady
HP iPAQ Trip Guide můžete své zařízení iPAQ 914c
změnit v inteligentního společníka na cesty s okamžitou
navigací. Buďte organizovaní a produktivní díky
známým aplikacím systému Windows Mobile®.
Snímejte fotografie a video přímo na místě pomocí
3-megapixelového fotoaparátu.
Flexibilní možnosti připojení.
Existuje mnoho způsobů, jak se připojit. Připojte se
pomocí vysokorychlostní bezdrátové datové sítě HSDPA
1, 2. Sdílejte toto rychlé připojení se svým notebookem
či osobním počítačem pomocí funkce Mobile Internet
Connect Sharing 1, 2. Připojte se k bezdrátové síti
802.11b/g v kanceláři nebo pomocí jiných
bezdrátových přístupových bodů na letištích, v
kavárnách a v hotelech 1, 2. Volejte přes Internet
prostřednictvím bezdrátové sítě 1, 2, 3, 4.

Výkonná mobilní řešení jdoucí za hranice techniky.
Ať jste manažerem informačních technologií nebo
mobilní profesionál, pracujete ve složitém prostředí.
Váš svět, který zahrnuje mnoho zemí a kontinentů,
využívá množství bezdrátových technologií a sítí,
výkonné aplikace nebo komunikační nástroje, směřuje k
jedinému cíli: vytvářet výsledky práce. Společnost HP,
která je předním celosvětovým poskytovatelem
technologií, služeb a podpory, toto zanícení chápe.
Mobilní zařízení jsou jen malým kouskem výzev vašeho
programu podnikové mobility. Vaše práce je založena
na klíčových aplikacích. Vaše soukromá data jsou
nenahraditelná a musí být chráněna. Snaha, kterou jste
věnovali testování, schvalování, nasazení a vzdálené
správě informačních technologií, je enormní.
Společnost HP vám může pomoci v nasazení a
podpoře vaší mobilní strategie – od podpory zařízení
po řešení podpory podniků, a to po celém světě a u
všech prodejců. Nechejte své mobilní zařízení a
globální podporu pracovat za vás. Myslete mobilně.
Myslete globálně. Myslete jako společnost HP.

HP iPAQ 900 Business Messenger

Operační systém

Windows Mobile® 6.1 Professional

Procesor

Procesor Marvell PXA270 416 MHz

Paměť

128 MB hlavní paměti SDRAM pro spuštění aplikací, 256 MB paměti flash ROM

Software

Aplikace operačního systému: Microsoft® Office Outlook® Mobile, Microsoft® Office Mobile (Word Mobile, Excel® Mobile, PowerPoint®
Mobile), Internet Explorer® Mobile, Windows Media® Player, Microsoft ActiveSync, kalendář, kontakty, úkoly, nahrávání zvuku, poznámky.
Exkluzivní aplikace společnosti HP: HP Photosmart Mobile, HP iPAQ Data Connect, Bluetooth Manager, HP Help and Support, HP QuickStart Tour,
HP Voice Reply, Voice Commander, HP Enterprise Mobility Agent

Rozměry (š x h x v)

6,4 × 1,6 × 11,3 cm

Hmotnost

154 g

Monitor

Transmisní 2,46palcový displej, 65 tisíc barev, dotykový displej 320 x 240 s podsvícením diodami

Mobilní telefon

Integrovaný čtyřpásmový telefon GSM/GPRS/EDGE a trojpásmové rozhraní UMTS a HSDPA 3,6/7,2Mb/s

Integrovaná bezdrátová síť

Integrovaná síť WLAN 802.11b/g, technologie Bluetooth® 2.0 s EDR

Zprávy

Aplikace Phone Dialer, podpora textových zpráv, vytváření MMS, Microsoft Outlook Push eMail, Pull eMail prostřednictvím aplikace ActiveSync,
HP Voice Reply, Microsoft Live Messenger

Přijímač GPS

Integrovaná navigace GPS (Asistované GPS)
Aplikace Google Maps mobile (pro přesnou navigaci, je dostupná volitelná sada HP GPS)

Rozšiřující sloty

Slot pro 64bitovou kartu Micro SD

Multimédia

HP Photosmart Mobile Software s funkcí Snapfish Upload, Windows Media Player

Napájení

Baterie: vyjímatelná a dobíjecí lithioiontová baterie 1 940 mAh (vyměnitelná uživatelem), doba hovoru: až 4 hodiny, doba provozu v
pohotovostním režimu: až 10 dnů (250 hodin)
střídavé napájení – vstup střídavého proudu: 100 ~ 240 V stř., 50 – 60 Hz, vstupní střídavý proud: 115 V stř., 0,2 A stř. max.
230 V stř., 0,08 A stř. max., Výstupní napětí: 5 V stejnosm. (typické), Výstupní proud: 2 A (typický).

Polohovací zařízení

Dotykový displej pro obsluhu perem nebo prsty

Zvuk

Integrovaný mikrofon, sluchátko, reproduktor

Integrovaný fotoaparát

Integrovaný 3.0 megapixelový fotoaparát s automatickým zaostřením, 4x digitální zoom, rozlišení VGA 640 x 480, rozlišení SXGA 1280 x 1024

Záruka

Jednoletá záruka na vrácení produktu, devadesátidenní technická podpora pro software, může se lišit podle oblasti

Co je obsaženo v krabici

Vyjímatelná a dobíjecí lithioiontová baterie 1 940 mAh, napájecí adaptér, 1 kabel mini-USB pro synchronizaci a nabíjení, stereofonní sluchátka,
příručka Začínáme, disk CD HP iPAQ Companion

Funkce návrhu

Alfanumerická klávesnice, kolečko, 5směrová navigační klávesnice, 2 funkční tlačítka, tlačítka pro odeslání a ukončení, tlačítko pro resetování,
ovládání hlasitosti, hlasové ovládání

Zabezpečení

HP Enterprise Mobility Agent

1, 2, 3, 4 Navštivte naši stránku věnovanou omezením záruky na adrese www.hp.eu/disclaimer

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace zde uvedené podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky pro produkty a služby HP jsou výslovně uvedeny v prohlášeních
o zárukách, která jsou dodávána spolu s těmito produkty a službami. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvozovat existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby
ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Microsoft, Windows Mobile, Outlook, Excel, PowerPoint, Internet Explorer a Windows Media jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
Bluetooth je registrovaná ochranná známka v majetku svého vlastníka, používaná společností Hewlett-Packard Company v licenci.

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/handhelds
4AA1-4015CSE. Květen 2008
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Doporučené příslušenství
Kožená brašna na opasek pro
kapesní počítače řady HP iPAQ
900

Profesionální kožená a nylonová pouzdra se sponou na opasek a jednoduchým
magnetickým uzávěrem.

Produktové číslo: FA925AA
Držák do automobilu pro
kapesní počítače řady HP iPAQ
600

Snadno a rychle připojte iPAQ v autě, aby jej bylo možné použít se zařízením
handsfree nebo GPS.

Produktové číslo: FA920AA
Standardní baterie pro kapesní
počítače řady HP iPAQ 900

Zdroj energie navíc prodlouží provozuschopnost vašeho zařízení iPAQ Business
Messenger mimo kancelář či domov.

Produktové číslo: FA923AA
Přizpůsobivé ochrany povrchu
pro kapesní počítače řady HP
iPAQ 900

Padnoucí silikonové povrchy v profesionálních barvách nabízí ochranu proti nárazům
a poškrábání.

Produktové číslo: FA927AA
Monofonní sluchátka HP iPAQ
Bluetooth

Náhlavní sada pro HP iPAQ s rozhraním Bluetooth™ přidává k počítači iPAQ
možnost volání s funkcí handsfree.

Produktové číslo: FB029AA

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/hpoptions

