Ta jobben din med deg når du er på reise.

HP iPAQ 900 Business Messenger
Som betrodd forretningspartner kan du stole på at iPAQ
914c Business Messenger sørger for tilkobling og
produktivitet, slik virksomheten krever.
Med din verden i hånden.
Dette er den mobile e-postløsningen du har ventet på.
"QWERTY"-tastaturet gjør det raskt og enkelt å skrive
tekst. Bla elegant gjennom e-posten med det "3-veis"
blahjulet. Vis vedlegg fra en rekke programmer. Mens
du er ute og kjører kan du få e-post lest opp høyt og
svare uten å skrive et ord. Du kan også ringe og være
på nett i land over hele verden via trådløs 3G- og
firebånds teknologi 1, 2, 3. Finn enkelt destinasjonen
med assistert GPS og innebygde Google-kart for
ruteplanlegging. Med HP iPAQ reiseleder (snart
tilgjengelig) kan du gjøre iPAQ 914c til et smart
reisefølge for navigering og detaljert veianvisning. Vær
organisert og produktiv med kjente Windows
Mobile®-programmer. Fotografer og ta opp video på
stedet med kamera på 3 megapiksler.
Fleksibel tilkobling.
Det er så mange måter å komme på nett på. Bruk
høyhastighets trådløst HSPDA-datanettverk 1, 2. Del
hastigheten med en bærbar eller stasjonær PC ved å
bruke Mobile Internet Connect Sharing 1, 2. Koble til
med 802.11b/g trådløst nettverk på kontoret og andre
Wi-Fi-"hotspots" på flyplasser, kafeer og hoteller 1, 2.
Du kan også ha Internett-samtaler via trådløst LAN 1, 2,
3, 4.

Effektive mobile løsninger som gå ut over enheten.
Enten du er IT-leder eller en mobil yrkesutøver, arbeider
du i et sammensatt miljø. Din verden, som spenner over
land og kontinenter, ulike trådløse teknologier og
nettverk og effektive programmer og
kommunikasjonsverktøy, har ett eneste formål: å fremme
bedriftens resultater. Som verdensledende innen
teknologi, tjenester og kundestøtte forstår HP denne
oppgaven. Mobile enheter er bare en liten bit i det
utfordrende puslespillet bedriftens mobilitetsprogram
utgjør. Virksomheten er basert på viktige applikasjoner.
Interne data er uerstattelige og må beskyttes. IT-arbeidet
som kreves for testing, godkjenning, implementering og
fjernadministrasjon, er enormt. HP kan hjelpe deg med
å implementere og støtte en mobilitetsstrategi, fra
enhetsnivå til løsninger for hele foretaket på tvers av
geografi og leverandører. La våre mobile enheter og
globale kundestøtte arbeide for deg. Tenk mobilt. Tenk
globalt. Tenk HP.

HP iPAQ 900 Business Messenger

Operativsystem

Windows Mobile® 6.1 Professional

Prosessor

Marvell PXA270 prosessor 416 MHz

Minne

128 MB SDRAM-hovedminne til kjøring av programmer, 256 MB flash-ROM

Programvare

Operativsystemprogrammer: Microsoft® Office Outlook® Mobile, Microsoft® Office Mobile (Word Mobile, Excel® Mobile, PowerPoint® Mobile),
Internet Explorer® Mobile, Windows Media® Player, Microsoft ActiveSync, Kalender, Kontakter, Oppgaver, Taleopptaker, Notater.
Eksklusive HP-programmer: HP Photosmart Mobile, HP iPAQ Data Connect, Bluetooth Manager, HP Hjelp og støtte, HP QuickStart Tour, HP Voice
Reply, Voice Commander, HP Enterprise Mobility Agent

Mål (b x d x h)

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

Vekt

154 g

Skjerm

2,46” transmissiv TFT, 65k farger, 320 x 240-pikslers berøringsskjerm med LED-bakbelysning

Mobiltelefon

Integrert Quad band GSM/GPRS/EDGE-telefon og Tri band UMTS, HSDPA 3,6/7,2Mpbs

Integrert trådløst

Integrert WLAN 802.11b/g, Bluetooth® 2.0 med EDR

Meldingsbehandling

Phone Dialer-program, SMS-støtte, MMS Composer, Microsoft Outlook Push eMail, Pull eMail via ActiveSync, HP Voice Reply, Microsoft Live
Messenger

GPS-mottaker

Integrert GPS-navigering (Assisted GPS)
Google Maps mobile (for trinnvis navigering, HP GPS-navigeringssett tilgjengelig som tillegg)

Utvidelsesspor

64-bits Micro SD-kortspor

Multimedier

HP Photosmart Mobile Software med Snapfish Upload, Windows Media Player

Strøm

Batteri: uttakbart/oppladbart 1940 mAh litiumionbatteri (kan skiftes av bruker), Taletid: opptil 4 timer , Beredskapstid: opptil 10 dager (250 timer)
Vekselstrøm - Strømtilførsel: 100~240 V vs, 50/60 Hz, Inngangsstrøm: 115 V vs 0,2 A vs maks.
230 V vs 0,08 A vs maks., Utgangsspenning: 5 V ls (typisk), Utgangsstrøm: 2 A (typisk)

Pekeenhet

Berøringsfølsom skjerm for pekepenn eller fingertupper

Lyd

Integrert mikrofon, mottaker, høyttaler

Innebygd kamera

Integrert 3,0 megapikslers kamera med autofokus, 4X digital zoom, 640 x 480 VGA-oppløsning, 1280 x 1024 SXGA-oppløsning

Garanti

1 års hente- og returservice, 90 dagers teknisk støtte for programvare, kan variere fra region til region

Innhold i esken

Uttakbart/oppladbart 1940 mAh litiumionbatteri, strømadapter, 1 mini-USB synkroniserings-/ladekabel, stereohodetelefoner med ledning, Komme
i gang-veiledning, HP iPAQ Companion CD

Designfunksjoner

Alfanumerisk tastatur, blahjul, 5-veis navigeringsmatte, 2 programtaster, send-/avslutt-knapper, tilbakestillingsknapp, volumkontroll, talekommando

Sikkerhet

HP Enterprise Mobility Agent
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HP iPAQ 900 Business Messenger

Anbefalt tilbehør
Belteveske i lær til HP iPAQ 900
Series

Profesjonell lær- og nylonveske med belteklips og enkel magnetlukking.

Produktnummer: FA925AA
Forbedret bilholder til HP iPAQ
600 Series

Monter iPAQ i bilen raskt og enkelt for håndfri bruk eller bruk med GPS.

Produktnummer: FA920AA
Standardbatteri til HP iPAQ
900 Series

Hvis du har en ekstra strømkilde i nærheten, betyr det at din iPAQ Business
Messenger kjører lengre når du er borte fra hjemmet eller kontoret.

Produktnummer: FA923AA
Tilpassede beskyttere til HP
iPAQ 900 Series

Formtilpasset silikonetui i profesjonelle farger gir beskyttelse mot støt og riper.

Produktnummer: FA927AA
HP iPAQ Bluetooth
mono-hodesett

HP iPAQ Bluetooth™-hodetelefonene sørger for optimal håndfri oppringing fra din
iPAQ.

Produktnummer: FB029AA

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions

