Drøm stort.
HP anbefaler Windows Vista® Business.

HP Compaq 6820s bærbar kontor-PC
Rimelig, praktisk 17-tommers widescreeen-skjerm
Tenk stort, arbeid stort ― uavhengig av hvor du er
HP Compaq 6820s bærbar PC har et friskt og nytt
utseende og en mengde integrerte funksjoner til en pris du
vil like. Med ATI Mobility Radeon™ X1350 dedikert
grafikk, 17 tommer diagonalt widescreen-skjerm og en
startvekt på bare 2,95 kg blir arbeidet ditt levende.
Stasjonær funksjonalitet på farten
Tastatur i full størrelse med integrert numerisk tastatur gir
følelsen av en stasjonær. DVD+/-RW SuperMulti DL
LightScribe-stasjonen (tillegg) [k2] viser lagringsmediene
dine med egendefinerte etiketter som du kan brenne
direkte på diskene.
Teknologi som får jobben gjort
Opplev langt bedre svartider når du kjører flere
programmer, og smartere batteriytelse som forlenger
driftstiden, med en 45 nm Intel® Core™2 Duo
prosessor[k3].
Hold forbindelsen på reiser
HP Compaq 6820s hjelper deg med å holde forbindelsen
der du må arbeide ved å tilby WiFi-sertifisert WLAN [k4],
slik at du får tilgang til e-post og Internett på arbeid,
hjemme og på reiser. Integrert Bluetooth®-teknologi gir
trådløs kommunikasjon over korte avstander eller tilkobling
til andre Bluetooth-enheter som skrivere og mus.

HPs profesjonelle innovasjoner hjelper deg med å fokusere
på bedriften
Bygd for å beskytte. Fleksible sikkerhetsløsninger med flere
lag beskytter nettverk, programmer og data. Device Access
Manager for HP ProtectTools kontrollerer porter og
uttakbare lagringsenheter i systemet for å hindre at
uautoriserte brukere overfører eller fjerner data. Bygd for å
forenkle. Funksjoner som integrert SD-kortleser (Secure
Digital) bidrar til å øke produktiviteten i tillegg til maksimal
enkelhet. Bygd for å vare. Med mer enn 95 000 timer med
testing bidrar HP Total Test Process til å sikre at din
bærbare PC tåler de fleste arbeidsmiljøer, og
pålitelighetsfunksjoner som HP DriveGuard gjør at den står
løpet ut.

HP Compaq 6820s bærbar kontor-PC
HP anbefaler Windows Vista® Business.
Operativsystem

Ekte Windows Vista® Business 32-bits
Ekte Windows Vista® Home Premium 32-bits
Ekte Windows Vista® Home Basic 32-bits
FreeDOS (kan variere etter land)

Prosessor

Intel® Core™2 Duo prosessorer T8100 / T8300 (2,1 til 2,4 GHz, 800 MHZ FSB, 3 MB L2-cache), eller Intel® Core™2 Duo prosessorer T5470 / T5670 /
T7250 / T7500 (1,6 til 2,2 GHz, 800 MHz FSB, 2 eller 4 MB L2-Cache), eller Intel® Celeron® prosessor 550 (2,0 GHz, 533 MHz FSB, 1 MB L2-cache)

Brikkesett

Mobile Intel® PM965

Minne

DDR II, 667 MHz, 1024 eller 2048 MB; 2 SODIMM-spor som støtter tokanals minne; Kan oppgraderes til maksimalt 4096 MB

Programvare

HP Backup and Recovery Manager, Roxio Creator 9 og, som tillegg, Microsoft Office 2007 Small Business eller Professional Edition

Harddisk

Serial ATA-harddisk 120, 160 eller 250 GB (5400 rpm)

Optisk enhet

DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe, kombinert DVD/CD-RW

Skjerm

17,0" WXGA+ (oppløsning på 1440 x 900) eller 17,0 WXGA+ BrightView (oppløsning på 1440 x 900)

Grafikk

ATI Mobility Radeon X1350; 128 MB diskret skjermminne (opptil 384 MB med Hypermemory når systemet er konfigurert med 1 GB eller mer minne)

Fysiske mål (B x D x H)

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

Vekt

Starter på 2,95 kg

Strøm

6-cellers (55 Wtimer) litiumionbatteri; Ekstern 90-watts HP vs-adapter

Batteridriftstid

Opptil 3 timer

Lyd

HD-lyd, monohøyttaler, hodetelefoner/linje ut, stereomikrofon inn

Trådløs støtte

Intel PRO/Wireless 802.11a/b/g/draft-n, a/b/g, b/g, Broadcom 802.11a/b/g, b/g og/eller Bluetooth™ 2.0

Kommunikasjon

56k modem; Intel Fast Ethernet Integrated Controller (10/100 NIC)

Utvidelsesspor

Ledige spor for tilleggsenheter: 1 ExpressCard/54-spor, SD-spor (Secure Digital)

I/O-porter og kontakter

3 USB 2.0-porter, VGA, stereomikrofon inn, hodetelefon/linje ut, strømkontakt, RJ-11, RJ-45

Tastatur

Tastatur i full størrelse med integrert numerisk tastatur

Pekeenhet

Touchpad med rullesone

Sikkerhet

Kensington-låsespor

Dokkingløsninger

Targus-merket USB-portreplikator (PX971A)

Garanti

1 års innlevering (henting og retur i noen land (oppgraderinger tilgjengelig, selges separat)) 1 års garanti på primærbatteri

[k2], [k3], [k4] Besøk våre beriktigelsessider for mer informasjon
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HP Compaq 6820s bærbar kontor-PC
HP anbefaler Windows Vista® Business.

Anbefalt tilbehør
HP Universal-veske i nylon

Uansett hvor du drar kan du ta med PCen sikkert og komfortabelt. HPs bærevesker er
produsert etter høye standarder for design og kvalitet, og kombinerer stilig utseende
med tett skum og polstring som beskytter din bærbare PC mens du er på reise.

Produktnummer: RR315AA
HP 6-cellers primærbatteri for
6720s/6820s

Sørg for å ha strøm og være produktiv uansett hvor du er med et praktisk ekstra HP
6-cellers primærbatteri.

Produktnummer: GJ655AA
Targus-merket USB 2.0
portreplikator med
nettverkskort

Utvid funksjonaliteten til den bærbare PCen ved å legge til viktige stasjonære
funksjoner via denne mobile portreplikatoren fra Targus.

Produktnummer: PX971A
Smart vekselstrømadapter 90W

Med HP 90-watts smart-adapter får du ekte strømlading overalt der du har et
strømuttak.

Produktnummer: ED495AA
HP optisk USB-mus for reiser

Ekstra komfort med en USB-reisemus - kompakt og lett - en ideell løsning på reiser.

Produktnummer: RH304AA

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

