Durf groot te dromen.
HP raadt Windows Vista® Business aan.

HP Compaq 6820s Business notebook pc
Voordelig, praktisch, 17-inch breedbeeldscherm
Denk groot, werk op groot formaat, waar u ook bent
De HP Compaq 6820s notebook pc heeft een fris nieuw
uiterlijk en tal van ingebouwde kenmerken voor een
aantrekkelijke prijs. Met een ATI Mobility Radeon™ X1350
grafische kaart, een 17-inch diagonaal breedbeeldscherm
en een gewicht vanaf 2,95 kg, komt uw werk tot leven.
Desktopfunctionaliteit onderweg
Een standaard toetsenbord met geïntegreerde numerieke
toetsenset biedt de vertrouwde desktopfunctionaliteit. Met
de optionele SuperMulti DL LightScribe dvd±rw drive [k2]
kunt u labels rechtstreeks op de discs branden zodat uw
opslagmedia opvallen.
Technologie die het werken vergemakkelijkt
De 45-nm Intel® Core™2 Duo Processor zorgt voor een
snellere systeemrespons bij het uitvoeren van meerdere
applicaties en slimmer batterijgebruik om de mobiliteit te
verhogen [k3].
Onderweg contact houden
De HP Compaq 6820s met Wi-Fi gecertificeerd WLAN
[k4] zorgt dat u overal waar u werkt aansluiting hebt,
zodat u op het werk, thuis en bij uw favoriete hotspots
toegang hebt tot uw e-mail of het internet. Geïntegreerde
Bluetooth®-technologie biedt draadloze communicatie over
korte afstanden of verbinding met andere
Bluetooth-apparaten zoals printers en muizen.

Dankzij HP's professionele innovaties kunt u zich richten
op uw bedrijf
Gebouwd op veiligheid. Aanpasbare meerlaags
beveiligingsoplossingen beschermen uw netwerk,
applicaties en data. Device Access Manager voor HP
ProtectTools controleert poorten en verwisselbare
opslagapparaten op uw systeem om te voorkomen dat
ongeautoriseerde gebruikers data overbrengen of wissen.
Gebouwd op eenvoud. Kenmerken als een geïntegreerde
Secure Digital (SD) kaartlezer verhogen de productiviteit
door het u gemakkelijk te maken. Gebouwd op
duurzaamheid. Met ruim 95.000 testuren zorgt het HP
Total Test Process dat de notebook bruikbaar is in
uiteenlopende werkomgevingen en
betrouwbaarheidskenmerken als HP 3D DriveGuard
zorgen dat de notebook lang meegaat.
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Besturingssysteem

Legitieme Windows Vista® Business 32-bits
Legitieme Windows Vista® Home Premium 32-bits
Legitieme Windows Vista® Home Basic 32-bits
FreeDOS (kan variëren per land)

Processor

Intel® Core™2 Duo Processor T8100 / T8300 (2,1 tot 2,4 GHz, 800-MHz FSB, 3 MB L2 cache) of Intel® Core™2 Duo Processor T5470 / T5670 / T7250 /
T7500 (1,6 tot 2,2 GHz, 800-MHz FSB, 2 of 4 MB L2 cache) of Intel® Celeron M Processor 550 (2 GHz, 533-MHz FSB, 1 MB L2 cache)

Chipset

Mobile Intel® PM965

Geheugen

DDR II, 667-MHz, 1024 of 2048 MB; 2 SODIMM-slots die twee-kanaals geheugen ondersteunen; Uit te breiden tot 4096 MB

Software

HP Backup and Recovery Manager, Roxio Creator 9 en Microsoft Office 2007 Small Business of Professional edition (optioneel)

Vaste schijf

Serial ATA vaste schijf 120, 160 of 250 GB (5400-rpm)

Optisch apparaat

Dvd±rw SuperMulti met dubbellaags LightScribe, dvd/cd-rw combo

Scherm

17-inch WXGA+ (1440 x 900 resolutie) of 17-inch WXGA+ BrightView (1440 x 900 resolutie)

Video

ATI Mobility Radeon X1350; 128 MB gereserveerd videogeheugen (tot 384 MB met Hypermemory als systeem is geconfigureerd met 1 GB of meer
geheugen)

Afmetingen (b x d x h)

3,2 (voorzijde) x 39,6 x 28,5 cm

Gewicht

Vanaf 2,95 kg

Voeding

6-cels lithium-ion batterij (55 Watt/uur); Externe 90-Watt HP netadapter

Levensduur van de batterij

Tot 3 uur

Audio

High-definition audio, monoluidspreker, hoofdtelefoon/lijnuitgang, stereo microfooningang

Ondersteuning voor draadloos
gebruik
Communicatie

Intel PRO/Wireless 802.11a/b/g/testversie-n, a/b/g, b/g, Broadcom 802.11a/b/g, b/g en/of Bluetooth™ 2.0

Uitbreidingsslots

Vrije slots voor extra apparaten: 1 ExpressCard/54 slot, Secure Digital (SD) slot

I/O-poorten en connectoren

3 USB 2.0 poorten, VGA, stereo microfooningang, hoofdtelefoon/lijnuitgang, voedingsconnector, RJ-11, RJ-45

Toetsenbord

Standaard toetsenbord met geïntegreerde numerieke toetsenset

Pointing device

Touchpad met scrollzone

Beveiliging

Oog voor Kensingtonslot

Dockingoplossingen

Targus USB Port Replicator (PX971A)

Garantie

1 jaar carry-in (haal- en brengservice in sommige landen (upgrades worden apart verkocht)) 1 jaar garantie op primaire batterij

56-Kbps modem; Intel Fast Ethernet geïntegreerde controller (10/100 NIC)

[k2], [k3], [k4] Kijk op de disclaimerpagina's voor meer informatie

Copyright © 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging wijzigingen aan te brengen in materialen, specificaties of accessoires. De garantie voor
HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk
voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
Voor bepaalde productfuncties van Windows Vista® is geavanceerde of extra hardware nodig. Kijk op http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx en
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx voor informatie. Met de Windows Vista® Upgrade Advisor kunt u bepalen welke functies van Windows Vista® op uw computer werken. U kunt deze
tool downloaden van: www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
De Bluetooth handelsmerken zijn het eigendom van de houder en worden door Hewlett-Packard Company in licentie gebruikt. Microsoft, Windows en Vista® zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van
Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Intel, Centrino en Core zijn handelsmerken of geregistreerde merknamen van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de V.S. en
andere landen.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/notebooks
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Aanbevolen accessoires
HP Universele nylon tas

Waar u ook heengaat, uw notebook gaat veilig en comfortabel mee. Alle HP
draagtassen voldoen aan de hoogste ontwerp- en kwaliteitsstandaarden en bevatten
voorgevormd high-density foam dat uw notebook onderweg beschermt.

Bestelnr.: RR315AA
HP 6-cels primaire batterij voor
6720s/6820s

Met een handige extra HP 6-cels primaire batterij beschikt u over voldoende stroom
om productief te blijven, waar u ook bent.

Bestelnr.: GJ655AA
Targus USB 2.0 port replicator
met NIC

Deze mobiele poortreplicator van Targus breidt de mogelijkheden van uw notebook
uit met onmisbare desktopfunctionaliteit.

Bestelnr.: PX971A
Smart netadapter, 90 Watt

Met de HP 90-Watt Smart adapter kunt u overal opladen waar een stopcontact
beschikbaar is.

Bestelnr.: ED495AA
HP USB optische reismuis

De compacte, lichte USB travel mouse biedt extra gemak – een ideale oplossing voor
onderweg.

Bestelnr.: RH304AA

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

