Gdy ruszasz w drogę, weź ze sobą swoją firmę.

Komunikator biznesowy HP iPAQ 900
Komunikator biznesowy iPAQ 914c oferuje łączność i
produktywność jak w biurze. Jest jak zaufany partner
biznesowy.
Cały świat w zasięgu ręki.
Nareszcie masz mobilną pocztę elektroniczną.
Klawiatura QWERTY pozwala szybko i sprawnie
wprowadzać tekst. Dzięki 3-kierunkowemu kółku
manipulatora można łatwo wyszukiwać wiadomości
e-mail. Załączniki można przeglądać w różnych
aplikacjach. Podczas prowadzenia samochodu można
odsłuchać wiadomość e-mail i odpowiedzieć na nią
bez wpisywania tekstu. Dzięki z technologii 3G i
czterozakresowej technologii bezprzewodowej1, 2, 3
można nawet rozmawiać przez telefon i łączyć się z
Internetem w różnych krajach na całym świecie. Dzięki
systemowi Assisted GPS i wbudowanej usłudze Google
Maps można łatwo określić trasę podróży. Opcjonalny
zestaw HP iPAQ Trip Guide zmienia komunikator iPAQ
914c w inteligentnego towarzysza podróży, który
poprowadzi Cię przez kolejne zakręty. Znane aplikacje
do systemu Windows Mobile® umożliwią
zorganizowanie pracy i utrzymanie wysokiej
wydajności. Wbudowany aparat cyfrowy o
rozdzielczości 3 megapikseli pozwala robić zdjęcia i
nagrywać filmy zawsze, gdy tego potrzebujesz.
Elastyczne opcje połączeń.
Jest wiele różnych sposobów łączenia się z Internetem.
Można korzystać z szybkiej bezprzewodowej sieci
transmisji danych HSDPA 1, 2. Ponadto można
wykorzystywać to połączenie na komputerze
przenośnym lub stacjonarnym dzięki funkcji Mobile
Internet Connect Sharing 1, 2. Wbudowana
bezprzewodowa karta sieciowa 802.11 b/g umożliwia
łączenie się z siecią w biurze oraz w innych miejscach

z dostępem do sieci Wi-Fi — na lotniskach, w
kawiarniach czy w hotelach 1, 2. Możesz także
nawiązywać internetowe połączenia telefoniczne przez
bezprzewodową sieć LAN 1, 2, 3, 4.
Wydajne rozwiązania bezprzewodowe wykraczające
poza możliwości innych urządzeń.
Jeżeli jesteś kierownikiem ds. informatycznych lub
pracownikiem mobilnym, pracujesz w złożonym
środowisku. Twoje działania — obejmujące różne kraje
i kontynenty oraz wiele technologii bezprzewodowych i
sieci, a także wydajne aplikacje i narzędzia do
komunikacji — mają jeden cel: poprawę wyników
finansowych firmy. HP, światowy lider w dziedzinie
technologii, usług i pomocy technicznej, dobrze o tym
wie. Urządzenia przenośne są tylko niewielką częścią
trudnej układanki, jaką jest program wdrażania
mobilności w Twoim przedsiębiorstwie. Każda firma
funkcjonuje w oparciu o kluczowe aplikacje. Dane
Twojej firmy są niezastąpione i muszą być chronione.
Dział informatyki wkłada wiele pracy w testowanie,
zatwierdzanie i wdrażanie licznych rozwiązań i zdalne
nimi zarządzanie. HP może pomóc w opracowaniu i
realizacji strategii wprowadzania rozwiązań mobilnych
— zarówno na poziomie poszczególnych urządzeń,
jak i w skali całego przedsiębiorstwa, w odniesieniu do
różnych obszarów geograficznych i produktów różnych
dostawców. Nasze urządzenia mobilne i usługi
pomocy technicznej są po to, aby pomagać firmom.
Myśl w kategoriach mobilnych. Myśl globalne.
Korzystaj z rozwiązań HP.

Komunikator biznesowy HP iPAQ 900

System operacyjny

Windows Mobile® 6.1 Professional

Procesor

Marvell PXA270 416 MHz

Pamięć

128 MB pamięci SDRAM do uruchamiania aplikacji, 256 MB pamięci flash ROM

Oprogramowanie

Aplikacje systemu operacyjnego: Microsoft® Office Outlook® Mobile, Microsoft® Office Mobile (Word Mobile, Excel® Mobile, PowerPoint®
Mobile), Internet Explorer® Mobile, Windows Media® Player, Microsoft ActiveSync, kalendarz, kontakty, zadania, dyktafon, notatki.
Aplikacje oferowane wyłącznie przez 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

Wymiary (sz. x gł. x wys.)

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

Waga

154 g

Wyświetlacz

Ekran dotykowy transmissive TFT 2,46", 65 tys. kolorów, 320 x 240 pikseli, podświetlanie LED

Telefon komórkowy

Zintegrowany czterozakresowy telefon GSM/GPRS/EDGE i trzyzakresowy moduł UMTS, HSDPA 3,6/7,2 Mb/s

Wbudowana karta sieci
bezprzewodowej

Wbudowane interfejsy WLAN 802.11b/g, Bluetooth® 2.0 i EDR

Obsługa wiadomości

Wybieranie numerów telefonów (program Phone Dialer), wysyłanie wiadomości SMS, kreator wiadomości MMS, wysyłanie wiadomości e-mail
(program Microsoft Push eMail), odbieranie wiadomości e-mail za pośrednictwem ActiveSync, HP Voice Reply, Microsoft Live Messenger

Odbiornik GPS

Wbudowana nawigacja GPS (Assisted GPS)
Google Maps w wersji do urządzeń mobilnych (do nawigacji na podstawie dokładnych wskazówek dostępny jest opcjonalny zestaw nawigacyjny
GPS HP)

Gniazda rozszerzeń

Gniazdo na 64-bitową kartę Micro SD

Multimedia

Oprogramowanie HP Photosmart Mobile z usługą Snapfish Upload, Windows Media Player

Zasilanie

Akumulator: wymienny akumulator litowy o pojemności 1940 mAh (wymieniany przez użytkownika), Czas rozmów: maksymalnie 4 godziny,
Czas gotowości: maksymalnie 10 dni (250 godzin)
Zasilanie sieciowe – napięcie wejściowe: 100~240 V, 50/60 Hz
natężenie wejściowe: maks. 0,2 A przy 115 V, maks. 0,08 A przy 230 V, napięcie wyjściowe: stałe 5 V (typowe)
natężenie wyjściowe: 2 A (typowe)

Urządzenie wskazujące

Ekran dotykowy obsługiwany rysikiem lub palcem

Karta dźwiękowa

Zintegrowane mikrofon, słuchawka i głośnik

Wbudowany aparat fotograficzny

Wbudowany aparat cyfrowy z rozdzielczością 3 megapikseli i automatycznym ustawianiem ostrości, zoom cyfrowy 4x, rozdzielczość VGA 640 x
480, rozdzielczość SXGA 1280 x 1024

Gwarancja

1 rok serwisu z odbiorem i odesłaniem do klienta, 90 dni pomocy technicznej do oprogramowania, warunki mogą zależeć od regionu

Zawartość opakowania

Wymienny akumulator litowy 1940 mAh, zasilacz, przewód mini-USB do synchronizacji i ładowania, przewodowe słuchawki stereo, podręczna
instrukcja obsługi, dysk CD HP iPAQ Companion

Właściwości konstrukcyjne

Klawiatura alfanumeryczna, kółko przewijania, 5-kierunkowy panel nawigacyjny, 2 przyciski programowalne, przyciski wyślij/zakończ, przycisk
resetowania, regulacja głośności, polecenia aktywowane głosem

Bezpieczeństwo

HP Enterprise Mobility Agent

1, 2, 3, 4 Więcej informacji można znaleźć na stronie z zastrzeżeniami (www.hp.eu/disclaimer)

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company L.P. Informacje zawarte w tym 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.
Microsoft, Windows Mobile, Outlook, Excel, PowerPoint, Internet Explorer i Windows Media są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych lub
innych krajach. Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym będącym własnością producenta i jest wykorzystywany przez firmę Hewlett-Packard Company na mocy umowy licencyjnej.

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/handhelds
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Komunikator biznesowy HP iPAQ 900

Zalecane akcesoria
Futerał skórzany z paskiem do
komunikatorów głosowych HP
iPAQ z serii 900

Profesjonalny futerał ze skóry i nylonu, z klipsem do przypięcia do paska i prostym
zamkiem magnetycznym.

Numer produktu: FA925AA
Rozbudowana podstawka
samochodowa do
komunikatorów głosowych HP
iPAQ z serii 600

Komputer iPAQ można szybko i łatwo zamontować w samochodzie i wykorzystywać
go bez używania rąk oraz jako urządzenie GPS.

Numer produktu: FA920AA
Standardowy akumulator do
komunikatorów głosowych HP
iPAQ z serii 900

Podręczne, dodatkowe źródło zasilania, dzięki któremu komunikator biznesowy
iPAQ może działać dłużej poza domem lub biurem.

Numer produktu: FA923AA
Futerały Skin-Fit Protector do
komunikatorów głosowych HP
iPAQ z serii 900

Dopasowane pokrowce silikonowe w profesjonalnych kolorach zapewniają ochronę
przed uderzeniami i porysowaniem.

Numer produktu: FA927AA
Monofoniczny zestaw
słuchawkowy Bluetooth do
komputerów kieszonkowych HP
iPAQ

Zestaw słuchawkowy HP iPAQ Bluetooth™ umożliwia optymalne prowadzenie
rozmów za pomocą komunikatora iPAQ bez używania rąk.

Numer produktu: FB029AA

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

