Śmiałe marzenia.
HP zaleca system Windows Vista® Business.

HP Compaq 6820s Business
Przystępny cenowo, praktyczny, ekran panoramiczny 17
cala

oraz łączność z innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak
drukarki i myszy.

Poznaj zalety pracy bezprzewodowej — z dowolnego
miejsca
Notebook HP Compaq 6820s to nowy, świeży wygląd
oraz wiele wbudowanych funkcji za przystępną cenę.
Dzięki układowi graficznemu ATI Mobility Radeon™
X1350, panoramicznemu ekranowi o przekątnej 17 cali
oraz wadze początkowej wynoszącej jedynie 2,95 kg
praca stanie się przyjemnością.

Pakiet HP Professional Innovations pozwala firmie
skoncentrować się na zasadniczej działalności
Projektowany z myślą o bezpieczeństwie. Wielostopniowe,
dostosowywane zabezpieczenia chronią sieć, aplikacje i
dane. Moduł Device Access Manager do zestawu HP
ProtectTools kontroluje porty i wymienne urządzenia
pamięci masowej, uniemożliwiając nieuprawnionym
użytkownikom kopiowanie i usuwanie danych. Stworzony z
myślą o prostocie. Funkcje takie jak wbudowany czytnik
kart Secure Digital (SD) pomagają zwiększyć
produktywność, jednocześnie maksymalnie upraszczając
obsługę. Budowany z myślą o trwałości. Trwający ponad
95 000 godzin proces testowania HP Total Test i funkcje
zwiększające niezawodność (np. DriveGuard) zapewniają
dostosowanie notebooka do pracy w wielu różnych
środowiskach.

Funkcjonalność komputera biurkowego w podróży
Dziękii pełnowymiarowej klawiaturze z wbudowaną
klawiaturą numeryczną praca przypomina obsługę
komputera biurkowego. Opcjonalny napęd DVD+/–RW
SuperMulti DL LightScribe [k2] umożliwia oznaczanie
nośników pamięci masowej za pomocą niestandardowych
etykiet drukowanych bezpośrednio na płytach.
Technologia, która wykonuje swoje zadanie
Procesor Intel® Core™2 Duo (wytwarzany w technologii
45-nanometrowej) przyspiesza pracę systemu w przypadku
używania wielu aplikacji jednocześnie, a zaawansowany
akumulator wydłuża czas pracy bez ładowania,
zwiększając mobilność urządzenia[k3].
Stała łączność w podróży
Notebook HP Compaq 6820s jest wyposażony w kartę
sieci WLAN z certyfikatem Wi-Fi [k4], która umożliwia
podłączenie się do sieci, gdy użytkownik musi pracować.
Oznacza to dostęp do poczty elektronicznej i Internetu w
pracy, w domu i w ulubionych punktach dostępowych.
Wbudowana bezprzewodowa technologia Bluetooth®
umożliwia komunikację bezprzewodową krótkiego zasięgu

HP Compaq 6820s Business
HP zaleca system Windows Vista® Business.
System operacyjny

Oryginalny Windows Vista® Business 32-bitowy
Oryginalny Windows Vista® Home Premium 32-bitowy
Oryginalny Windows Vista® Home Basic 32-bitowy
System FreeDOS (może być różny w zależności od kraju)

Procesor

Procesor Intel® Core™2 Duo T8100 / T8300 (2,1–2,4 GHz, magistrala FSB 800 MHZ, 3 MB pamięci podręcznej L2) lub Intel® Core™2 Duo T5470 /
T5670 / T7250 / T7500 (1,6–2,2 GHz, magistrala FSB 800 MHz, 2 lub 4 MB pamięci podręcznej L2) lub Intel® Celeron® 550 (2,0 GHz, magistrala
FSB 533 MHz, 1 MB pamięci podręcznej L2)

Zestaw układów

Mobile Intel® PM965

Pamięć

DDR II, 667 MHz, 1024 lub 2048 MB; 2 gniazda SODIMM z obsługą pamięci dwukanałowej; Możliwość rozszerzenia do 4096 MB

Oprogramowanie

HP Backup and Recovery Manager, Roxio Creator 9 i Microsoft Office 2007 Small Business lub Professional (opcjonalnie)

Dysk twardy

Serial ATA, 120, 160 lub 250 GB (5400 obr./min)

Urządzenie optyczne

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

Wyświetlacz

WXGA+ 17,0 cala (rozdzielczość 1440x900) lub WXGA+ BrightView 17,0 cala (rozdzielczość 1440x900)

Grafika

ATI Mobility Radeon X1350; 128 MB wydzielonej pamięci wideo (maksymalnie 384 MB z technologią Hypermemory, gdy system jest wyposażony w co
najmniej 1 GB pamięci RAM)

Wymiary (szer. x głęb. x wys.)

3,2 (z przodu) x 39,6 x 28,5 cm

Waga

Od 2,95 kg

Zasilanie

6-ogniwowy akumulator litowy (55 Wh); Zasilacz zewnętrzny HP 90 W

Czas pracy akumulatora

Maks. 3 godz.

Karta dźwiękowa

Dźwięk High Definition, głośnik mono, wyjście słuchawek/wyjście line out, wejście mikrofonu stereo

Obsługa komunikacji
bezprzewodowej
Komunikacja

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

Gniazda rozszerzeń

Dostępne gniazda urządzeń dodatkowych: 1 gniazdo na kartę ExpressCard/54, gniazdo na kartę Secure Digital (SD)

I/O porty i zlacza

3 porty USB 2.0, VGA, wejście mikrofonu stereo, wyjście słuchawek/wyjście sygnałowe audio (line out), złącze zasilania, RJ-11, RJ-45

Klawiatura

Pełnowymiarowa klawiatura z wbudowaną klawiaturą numeryczną

Urządzenie wskazujące

Tabliczka dotykowa z przewijaniem

Bezpieczeństwo

Gniazdo blokady Kensington

Stacje dokowania

Replikator portów USB firmy Targus (PX971A)

Gwarancja

Roczna gwarancja z naprawą w punkcie serwisowym, w niektórych krajach z odbiorem i zwrotem do klienta (dostępne są rozszerzenia gwarancji
sprzedawane oddzielnie), roczna gwarancja na akumulator podstawowy

Modem 56 Kb/s; Wbudowana karta sieciowa Intel Fast Ethernet (10/100)

[k2], [k3], [k4] Więcej informacji można znaleźć na stronach HP z zastrzeżeniami

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym 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.
Niektóre funkcje systemu operacyjnego Windows Vista® wymagają zaawansowanego lub dodatkowego sprzętu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod adresami
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx i http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx. Program Windows Vista® Upgrade Advisor pozwala określić, które
funkcje systemu Windows Vista® będą dostępne na komputerze użytkownika. Narzędzie to można pobrać pod adresem http://www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Znaki towarowe Bluetooth należą do ich właściciela i są wykorzystywane przez firmę Hewlett-Packard Company na podstawie licencji. Microsoft, Windows i Vista® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych krajach. Intel, Centrino i Core są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej
podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/notebooks
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HP Compaq 6820s Business
HP zaleca system Windows Vista® Business.

Zalecane akcesoria
Uniwersalny futerał nylonowy
HP

Wszędzie można bezpiecznie i wygodnie zabrać notebook ze sobą. Wszystkie
torby podróżne HP są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami
projektowania i jakości. Mają atrakcyjny wygląd i są wyściełane gęstą pianką, która
chroni notebook w podróży.

Numer produktu: RR315AA
6-komorowy akumulator
podstawowy HP do modeli
6720s/6820s

Wygodny 6-komorowy dodatkowy akumulator główny HP zapewni wszędzie
niezbędne zasilanie i wysoką produktywność.

Numer produktu: GJ655AA
Replikator portów marki
Targus, USB 2.0, NIC

Mobilny replikator portów firmy Targus rozszerza możliwości notebooka o ważne
funkcje komputera stacjonarnego.

Numer produktu: PX971A
Zasilacz AC Smart Adapter - 90
W

Zasilacz HP Smart 90 W umożliwia zasilanie i ładowanie w każdym miejscu, w
którym znajduje się gniazdko sieci elektrycznej.

Numer produktu: ED495AA
Podróżna mysz optyczna USB
HP

Dodatkowy komfort zapewni mała i lekka mysz podróżna USB – doskonałe
rozwiązanie dla osób w podróży.

Numer produktu: RH304AA

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

