Zoberte si svoj biznis so sebou, keď ste na cestách.

HP iPAQ 900 Business Messenger
Na iPAQ 914c Business Messenger sa môžete
spoľahnúť ako na dôveryhodného obchodného
partnera, že udrží vaše pripojenie a produktivitu podľa
potrieb.
Váš svet pri vašich prstoch.
Toto je zážitok z mobilného e-mailu, na ktorý ste čakali.
QWERTY klávesnica robí zadávanie textu rýchlym a
efektívnym. Listujte elegantne vo vašich e-mailoch
pomocou kolieska v 3-och smeroch. Prehľadávajte
prílohy z rôznych aplikácií. A počúvajte vaše e-maily
počas jazdy a odpovedajte na ne bez použitia rúk.
Volajte a pripojte sa v krajinách celého sveta pomocou
bezdrôtových technológií 3G a Quad-band 1, 2, 3.
Nájdite svoj cieľ pomocou Asistovaného GPS a
zabudovanej funkcie Google Maps pre plánovanie
ciest. So súpravou HP iPAQ Trip Guide (voliteľný
doplnok) môžete váš iPAQ 914c premeniť na
inteligentného spoločníka na cesty s navigáciou od
zákruty k zákrute. Zostaňte organizovaní a produktívni
so známymi aplikáciami Windows Mobile®.
Zachytávajte fotografie a video priamo na mieste s 3
megapixlovým fotoaparátom.
Flexibilné pripojenie.
Pripojiť sa dá toľkými rôznymi spôsobmi. Použite
vysokorýchlostný bezdrôtový prenos HSDPA 1, 2.
Zdieľajte túto rýchlosť s vašim notebookom alebo PC
pomocou funkcie Mobile Internet Connect Sharing 1, 2.
Pomocou bezdrôtového adaptéru 802.11b/g sa
pripojíte v práci, na letiskách, v kaviarňach, hoteloch a
inde 1, 2. Môžete vykonávať aj Internetové volania cez
bezdrôtovú sieť LAN 1, 2, 3, 4.

Výkonné mobilné riešenia idúce za hranice prístroja.
Či už ste IT manažér alebo mobilný profesionál, určite
pracujete v zložitom prostredí. Váš svet – množstvo
bezdrôtových technológií a sietí pokrývajúcich štáty a
kontinenty, výkonné aplikácie a komunikačné nástroje –
má jediný cieľ: dosahovať obchodné výsledky. HP,
svetový líder v technológiách, službách a podpore,
rozumie tomuto poslaniu. Mobilné zariadenia sú iba
malým kúskom motivujúcej skladačky, ktorou je mobilný
program vášho podniku. Váš obchod stojí na kľúčových
aplikáciách. Vaše vlastné údaje sú nenahraditeľné a
musia byť chránené. Úsilie, ktoré vkladáte do
testovania, schvaľovania, rozmiestnenia a vzdialeného
riadenia vašich IT je enormné. Spoločnosť HP vám
môže pomôcť v rozmiestnení a podpore vašej mobilnej
stratégie – od podpory zariadení po riešenia podpory
podnikov – po celom svete a u všetkých predajcov.
Nechajte za vás pracovať naše mobilné zariadenia a
podporu. Myslite mobilne. Myslite svetovo. Myslite HP.

HP iPAQ 900 Business Messenger

Operačný systém

Windows Mobile® 6,1 Professional

Procesor

Procesor Marvell PXA270 416 MHz

Pamäť

128 MB SDRAM hlavnej pamäte pre beh aplikácií, 256 MB flash ROM

Softvér

Aplikácie operačného systému: Microsoft® Office Outlook® Mobile, Microsoft® Office Mobile (Word Mobile, Excel® Mobile, PowerPoint®
Mobile), Internet Explorer® Mobile, Windows Media® Player, Microsoft ActiveSync, Calendar, Contacts, Tasks, Voice Recorder, Notes.
Exkluzívne aplikácie od spoločnosti 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

Rozmery (š x h x v)

6.4 x 1.6 x 11.3 cm

Hmotnosť

154 g

Obrazovka

2.46” tranzmisívny TFT, 65 tisíc farieb, 320 x 240 pixelový dotykový displej s LED podsvietením

Mobilný telefón

Integrovaný Quad band GSM/GPRS/EDGE telefón a Tri band UMTS, HSDPA 3.6/7.2Mpbs

Integrované funkcie pre bezdrôtovú Integrované rozhranie WLAN 802.11b/g, Bluetooth® 2.0 EDR
komunikáciu
Zasielanie správ

Aplikácia nPhone Dialer, podpora SMS, zostavovanie MMS, Microsoft Outlook Push eMail, Pull eMail pomocou ActiveSync, HP Voice Reply,
Microsoft Live Messenger

Prijímač GPS

Integrovaná GPS navigácia (Asistované GPS)
mobilné Google Maps (pre smerovú navigáciu, dostupná voliteľná GPS navigačná sada HP)

Rozširujúce sloty

slot pre 64-bit. Micro SD kartu

Multimédiá

Softvér HP Photosmart Mobile spolu so Snapfish Upload, Windows Media Player

Zdroj

Batéria: Výmenná/dobíjateľná 1 940 mAh lítium-iónová (vymeniteľná používateľom), Maximálna dĺžka hovoru: do 4 hodiny, maximálny čas v
režime Standby: až 10 dní (250 hodín)
Napájanie zo siete – vstupné striedavé napätie: 100~240 V, 50/60 Hz, vstupný striedavý prúd: max. 115 V, 0.2 A
max. 230 V, 0.08 A, Výstupné napätie: 5 V jednosmerne (bežné), Výstupný prúd: 2 A (bežný)

Polohovacie zariadenie

Dotykový displej ovládateľný dotykovým perom alebo prstom

Zvuk

Integrovaný mikrofón, prijímač, reproduktor

Integrovaný fotoaparát

Integrovaný 3.0 Mpix fotoaparát s autom. ostrením, 4X digitálny zoom, rozlíšenia 640 x 480 VGA a 1280 x 1024 SXGA

Záruka

1-ročná služba prevzatia a vrátenia, 90-dňová technická podpora na softvér, môže sa líšiť podľa regiónu

Čo je v krabici

Vymeniteľná/dobíjateľná 1 940 mAh lítium-iónová batéria, sieťový adaptér, 1 synchronizačný/dobíjací kábel mini-USB, stereo slúchadlá s
káblom, Príručka Rýchly štart, CD HP iPAQ Companion

Dizajn a funkcie

Alfanumerická klávesnica, koliesko, 5-smer. navigačný blok, 2 soft. klávesy, tlačidlá odoslať/ukončiť, reset, hlasitosť a hlasové príkazy

Zabezpečenie

HP Enterprise Mobility Agent

1, 2, 3, 4 Navštívte prosím našu stránku s vyhlásením o zodpovednosti za škodu www.hp.eu/disclaimer

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby
spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť
HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby či vynechaný text v tejto príručke.
Microsoft, Windows Mobile, Outlook, Excel, PowerPoint, Internet Explorer a Windows Media sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených
Štátoch alebo v iných krajinách. Bluetooth je registrovaná obchodná značka, ktorú vlastní jej majiteľ, a spoločnosť Hewlett-Packard Company ju používa na základe licencie.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/handhelds
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Odporúčané príslušenstvo
Kožená brašna na opasok pre
vreckové počítače série HP
iPAQ 900

Profesionálne kožené a nylonové puzdro s opaskovou sponou a jednoduchým
magnetickým uzáverom.

Číslo produktu: FA925AA
Držiak do automobilu pre
vreckové počítače série HP
iPAQ 600

Rýchlo a jednoducho namontujte iPAQ do vášho auta a obsluhujte ho bez použitia
rúk s funkciami GPS.

Číslo produktu: FA920AA
Štandardná batéria pre
vreckové počítače série HP
iPAQ 900

Ďalší zdroj energie poruke znamená, že váš iPAQ Business Messenger môžete
používať dlhšie mimo domova alebo kancelárie.

Číslo produktu: FA923AA
Prispôsobivé ochrany povrchu
pre vreckové počítače série HP
iPAQ 900

Tvarované silikónové puzdrá v profesionálnych farbách poskytujú ochranu pred
nárazmi a poškriabaním.

Číslo produktu: FA927AA
Monofónny bluetooth headset
pre HP iPAQ

Náhlavná súprava pre HP iPAQ s rozhraním Bluetooth™ pridáva k počítaču iPAQ
možnosť volania s funkciou handsfree.

Číslo produktu: FB029AA

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions

