Sonhe em grande.
A HP recomenda o Windows Vista® Business.

PC Notebook Empresarial HP Compaq 6820s
Acessível, prático, panorâmico 17 pol.
Pense em grande, trabalhae em grande - esteja onde
estiver
O PC Notebook HP Compaq 6820s oferece um novo
aspecto com muitas características integradas a um preço
que vai apreciar. Com gráficos dedicados ATI Mobility
Radeon™ X1350 , um ecrã panorâmico de 17 pol. na
diagonal e um peso inicial de 2,95Kg, o seu trabalho vai
ganhar vida.
Funcionalidade desktop em movimento
Um teclado de tamanho completo com teclado numérico
oferece familiaridade equivalente a um desktop. A
Unidade de DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe [k2]
opcional permite destacar os suportes com etiquetas
personalizadas que podem ser gravadas directamente nos
discos.
Tecnologia que permite executar os trabalhos
Experimente novos níveis de resposta do sistema ao
executar várias aplicações e um melhor desempenho das
baterias para ajudar a ampliar a mobilidade com
processador Intel® Core™2 Duo 45nm[k3].
Mantenha-se em contacto enquanto viaja
O HP Compaq 6820s ajuda-o a estar ligado onde precisa
de trabalhar com WLAN certificada Wi-Fi [k4], para que
possa consultar emails ou Internet no trabalho, em casa e
nos seus hotspots favoritos. A tecnologia Bluetooth®
proporciona comunicação sem fios de curto alcance ou
conectividade entre outros dispositivos Bluetooth, como
impressoras e ratos.

As Inovações Profissionais HP permitem que se concentre
no seu negócio
Construído para proteger. Soluções de segurança
personalizáveis, multi-camada, que contribuem para
proteger as suas aplicações e os seus dados. O Device
Access Manager para HP ProtectTools controla as portas e
os dispositivos amovíveis de armazenamento do sistema,
para evitar que utilizadores não autorizados transfiram ou
removam os dados. Construído para simplificar. Funções
como o leitor de cartões Secure Digital (SD) integrado
ajudam a aumentar a produtividade maximizando a
simplicidade. Construído para durar. Com mais de
95.000 horas de teste o HP Total Test Process ajuda a
assegurar que o notebook suporta uma ampla gama de
ambientes de trabalho e as características de fiabilidade
como o DriveGuard HP ajudam a percorrer essa distância.
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Sistema operativo

Windows Vista® Business Genuíno 32 bit
Windows Vista® Home Premium Genuíno 32 bit
Windows Vista® Home Basic Genuíno 32 bit
FreeDOS (pode variar com o país)

Processador

Processadores Intel® Core™2 Duo T8100 / T8300 (2,1 a 2,4 GHz, 800 MHZ FSB, 3 MB L2 cache), ou Processadores Intel® Core™2 Duo T5470 / T5670
/ T7250 / T7500 (1,6 a 2,2 GHz, 800 MHz FSB, 2 ou 4 MB L2 Cache), ou Processador Intel® Celeron® 550 (2,0 GHz, 533 MHz FSB, 1 MB L2 cache)

Chipset

Mobile Intel® PM965

Memória

DDR II, 667 MHz, 1024 ou 2048 MB; 2 slots SODIMM que suportam memória com canal duplo; Expansível até um máximo de 4096 MB

Software

HP Backup and Recovery Manager, Roxio Creator 9 e Microsoft Office 2007 Small Business ou Professional edition, opcional

Disco rígido

Disco rígido Serial ATA de 120, 160 ou 250 GB (5400 rpm)

Dispositivo óptico

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

Ecrã

17,0 pol. WXGA+ (resolução de 1440 x 900) ou 17,0 pol. WXGA+ BrightView (resolução de 1440 x 900)

Gráficos

ATI Mobility Radeon X1350; 128 MB de memória de vídeo discreta (até 384MB com Hypermemory quando o sistema est+a configurado com 1GB ou mais
de memória)

Dimensões (L x P x A)

3,2 cm (na parte frontal) x 39,6 cm x 28,5 cm

Peso

A partir de 2,95 kg

Alimentação

Bateria de iões de lítio com 6 células (55 WHr); Adaptador externo HP de CA, de 90 W

Autonomia da bateria

Até to 3h

Áudio

Áudio de Alta Definição, altifalantes mono, saída de auscultadores/linha, entrada de microfone stereo

Suporte para comunicações sem fios Intel PRO/Wireless 802.11a/b/g/draft-n, a/b/g, b/g, Broadcom 802.11a/b/g, b/g e/ou Bluetooth™ 2.0
Comunicações

Modem de 56 k; Controlador integrado Intel Fast Ethernet (10/100 NIC)

Slots de expansão

Slots disponíveis para dispositivos adicionais: 1 slot ExpressCard/54, slot Secure Digital (SD)

Portas e conectores de E/S

3 portas USB 2.0, VGA, entrada de microfone stereo, saída de auscultadores/linha, conector de alimentação, RJ-11, RJ-45

Teclado

Teclado de tamanho completo com teclado numérico integrado

Dispositivo apontador

Touchpad com zona de deslocamento

Segurança

Slot de bloqueio Kensington

Soluções de Ancoragem

Replicador de porta USB da marca Tagus (PX971A)

Garantia

1 ano com recolha (recolha e devolução em alguns países (estão disponíveis melhoramentos, vendidos separadamente)) 1 ano de garantia para a bateria
primária

[k2], [k3], [k4] Visite as páginas de renúncia de responsabilidade para mais informações

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas
declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nada referido neste documento pode ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por
quaisquer omissões ou erros técnicos ou editoriais contidos neste documento.
Algumas características do produto Windows Vista® requerem hardware avançado ou adicional. Consulte http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx e
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx para obter mais informações. O Aconselhamento de actualização do Windows Vista® pode ajudá-lo a determinar quais as características do
Windows Vista® que podem ser executadas no seu computador. Para transferir a ferramenta, visite www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
As marcas comerciais Bluetooth são propriedade do seu titular e são utilizadas pela Hewlett-Packard Company sob licença. Microsoft, Windows e Vista® são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da
Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países. Intel, Centrino e Core são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Intel Corporation ou das suas subsidiárias nos Estados
Unidos da América e noutros países.

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/notebooks
4AA1-4046PTE. Abril 2008

PC Notebook Empresarial HP Compaq 6820s
A HP recomenda o Windows Vista® Business.

Acessórios recomendados
Estojo Universal HP de nylon

Leve o seu notebook para qualquer lado. Elaboradas segundo as mais elevadas
normas de desenho e qualidade, as malas de transporte HP juntam elegância a
segurança, com espuma de alta densidade e forro almofadado para proteger o seu
notebook em viagem.

Número do produto: RR315AA
Bateria primária 6 células HP
para 6720s/6820s

Mantenha a produtividade e energia em qualquer lugar com uma bateria primária
adicional de 6 células HP.

Número do produto: GJ655AA
Repetidor de Portas USB 2.0 da
Targus com NIC (placa de
interface de rede)

Amplie a capacidade do seu Notebook, acrescentando funções de secretária
essenciais, através deste repetidor de portas móvel da Targus.

Número do produto: PX971A
Adaptador Inteligente de CA 90 W

Com o adaptador HP 90 W Smart pode ver o verdadeiro poder de carregamento
em qualquer lugar com uma tomada.

Número do produto: ED495AA
Mini Rato Óptico USB HP

Desfrute do conforto adicional de um rato de viagem USB - compacto e leve - uma
solução ideal para viagem.

Número do produto: RH304AA

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/notebooks

