Neem uw bedrijf mee als u onderweg bent.

HP iPAQ 900 Business Messenger
U kunt vertrouwen op de iPAQ 914c Business
Messenger (als op een betrouwbare zakenpartner), hij
zorgt dat u contact houdt en productief blijft zoals uw
werk vereist.
De wereld onder handbereik.
Dit is de mobiele e-mailervaring die u zocht. Tekst is
snel en efficiënt in te voeren met het
"QWERTY"-toetsenbord. Met het "3-way" scroll-wieltje
loopt u probleemloos door uw e-mail. Bijlagen bekijken
vanuit diverse applicaties. En als u auto rijdt, kunt u uw
e-mail laten voorlezen en beantwoorden zonder een
woord te typen. U kunt overal ter wereld bellen en
on-line gaan via 3G en quad-band draadloze
technologie 1, 2, 3. Moeiteloos uw bestemming vinden
met Assisted GPS en ingebouwd Google Maps voor
routeplanning. Met de (optioneel verkrijgbare) HP iPAQ
Trip Guide verandert de iPAQ 914c in een slimme
Travel Companion met gedetailleerde navigatie.
Georganiseerd en productief werken met vertrouwde
Windows Mobile® applicaties. Direct foto's en video's
maken met de 3-MP camera.
Flexibele connectiviteit.
Er zijn veel manieren om on-line te gaan. Gebruik het
snelle HSDPA draadloze datanetwerk 1, 2. Deel de
snelheid met uw notebook of pc door Mobile Internet
Connect Sharing 1, 2 te activeren. Maak verbinding
met het draadloze 802.11b/g netwerk op kantoor en
bij Wi-Fi hotspots op vliegvelden, in cafés en hotels 1, 2.
Zelfs internet-telefonie is beschikbaar via het wireless
LAN 1, 2, 3, 4.

Krachtige mobiele oplossingen waarmee het apparaat
méér kan.
Als IT-manager of mobiele professional werkt u in een
complexe omgeving. Uw wereld, die landen en
continenten, draadloze technologie en netwerken,
krachtige applicaties en communicatietools omvat, heeft
maar één doel: de bedrijfsresultaten verbeteren. HP,
wereldwijd toonaangevend in technologie, services en
support, begrijpt deze missie. Mobiele apparaten
vormen slechts één stukje van de complexe puzzel: ons
enterprise mobiliteitsprogramma. Uw onderneming
draait op belangrijke applicaties. Uw data zijn
onvervangbaar en moeten goed worden beschermd. U
besteedt zeer veel tijd aan testen, goedkeuring,
implementatie en remote beheer van IT. HP helpt u bij
het opzetten en ondersteunen van uw
mobiliteitsstrategie, van support op apparaatniveau tot
enterprise-supportoplossingen voor verschillende regio's
en vendors. Zet onze mobiele apparaten en
wereldwijde support voor u aan het werk. Denk mobiel.
Denk mondiaal. Denk aan HP.

HP iPAQ 900 Business Messenger

Besturingssysteem

Windows Mobile® 6.1 Professional

Processor

Marvell PXA270 416-MHz processor

Geheugen

128 MB SDRAM hoofdgeheugen voor het uitvoeren van applicaties, 256 MB flash ROM

Software

Besturingssysteem applicaties: Microsoft® Office Outlook® Mobile, Microsoft® Office Mobile (Word Mobile, Excel® Mobile, PowerPoint®
Mobile), Internet Explorer® Mobile, Windows Media® Player, Microsoft ActiveSync, Agenda, Contacten, Taken, Voicerecorder, Notities.
Exclusieve HP applicaties: 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

Afmetingen (b x d x h)

6,4 x 1,6 x 11,3 cm

Gewicht

154 gr

Scherm

2,46-inch transmissive TFT, 65.000 kleuren, 320 x 240 pixel touch-screen display met LED-backlight

Mobiele telefoon

Geïntegreerde quad-band GSM/GPRS/EDGE telefoon en tri-band UMTS, HSDPA 3,6/7,2 Mpbs

Geïntegreerde draadloze
mogelijkheden

Geïntegreerd WLAN 802.11b/g, Bluetooth® 2.0 met EDR

Messaging

Phone Dialer applicatie, SMS support, MMS composer, Microsoft Outlook Push eMail, Pull eMail via ActiveSync, HP Voice Reply, Microsoft Live
Messenger

GPS-ontvanger

Geïntegreerde GPS-navigatie (Assisted GPS)
Google Maps mobiel (voor navigatie-instructies, optionele HP GPS-navigatiekit leverbaar)

Uitbreidingsslots

64-bits micro-SD kaartslot

Multimedia

HP Photosmart Mobile software met Snapfish Upload, Windows Media Player

Voeding

Batterij: oplaadbare, door de gebruiker te verwisselen 1940-mAh lithium-ion batterij, spreektijd: tot 4 uur, standbytijd: tot 10 dagen (250 uur)
Netvoeding - netspanning: 100~240 V, 50/60 Hz, ingangsspanning: max 115 A, 0,2 A
max 230 V 0,08 A, uitgangsvoltage: 5 V (gem.), uitgangsstroom: 2 A (gem.)

Pointing device

Aanraakgevoelig display voor styluspen of vingertop

Audio

Geïntegreerde microfoon, ontvanger, luidspreker

Geïntegreerde camera

Geïntegreerde 3-megapixel camera met automatische scherpstelling, 4 x digitale zoom, 640 x 480 VGA-resolutie, 1280 x 1024 SXGA-resolutie

Garantie

1 jaar haal- en brengservice, 90 dagen technische support voor software, kan variëren per land

Meegeleverd in de doos

Verwisselbare/oplaadbare 1940-mAh lithium-ion batterij, netadapter, 1 mini-USB synchronisatie-/oplaadkabel, bekabelde stereo hoofdtelefoon,
installatiegids, HP iPAQ Companion cd

Designkenmerken

Alfanumeriek toetsenbord, scroll-wieltje, 5-weg navigatiepad, 2 programmeerbaar knoppen, zenden/end, resetknop, volumeknop,
spraakcommando

Beveiliging

HP Enterprise Mobility Agent
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HP iPAQ 900 Business Messenger

Aanbevolen accessoires
HP iPAQ 900 serie lederen
holstercase

Professionele lederen en nylon case met riemclip en handige magneetsluiting.

Bestelnr.: FA925AA
HP iPAQ 600 serie verbeterde
autocradle

De iPAQ snel en gemakkelijk in de auto monteren voor handsfree of GPS gebruik.

Bestelnr.: FA920AA
HP iPAQ 900 serie standaard
batterij

Met een extra voedingsbron werkt de iPAQ Business Messenger veel langer als u niet
thuis of op kantoor bent.

Bestelnr.: FA923AA
HP iPAQ 900 serie skin-fit
protectors

Passende siliconeskins in professionele kleuren beschermen tegen stof en krassen.

Bestelnr.: FA927AA
HP iPAQ Bluetooth mono
hoofdtelefoon

De HP iPAQ Bluetooth™ hoofdtelefoon maakt het mogelijk hands-free te bellen met
uw iPAQ.

Bestelnr.: FB029AA

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions

