Společnost HP doporučuje systém Windows Vista® Business.

Finančně chytré. Dostupný, praktický, displej s úhlopříčkou 15,4 palce,
procesory AMD

Notebook HP Compaq 6735s
Řešení AMD Business Class a působivá kombinace
funkcí mobilní kanceláře činí z notebooku HP Compaq
6735s dostupný nástroj produktivity, který je rovněž
ideální pro studenty. Tento nově navržený elegantní
notebook je vybaven zvýšeným zabezpečením a
vysokou životností baterie, která z něj dělá dobrou
investici.

Vyrobeno pro zjednodušení
Účastněte se webových konferencí a využívejte další
multimediální obsah bez nutnosti pořízení nebo použití
dalšího hardwaru. Nový nástroj HP SoftPaq Download
Manager nabízí jednoduchý a výkonný způsob
stahování aktualizací softwaru do počítače pomocí
pouhých tří kroků.

Technologie, která vám pomůže dobře dělat svou práci.
Širokoúhlý displej o úhlopříčce 15,4 palce s výběrem
mezi displejem s antireflexní vrstvou nebo technologií
HP BrightView. Vyberte procesor, který je pro vás
nejvhodnější: procesor AMD Turion™ X2 Ultra
Dual-Core, procesor AMD Turion™ X2 Dual-Core,
procesor AMD Athlon™ X2 Dual-Core nebo procesor
AMD Sempron™. Vylepšete svá úložná média vlastními
popisky, které můžete vypálit přímo na disk pomocí
volitelné jednotky DVD+/-RW SuperMulti DL
s technologií LightScribe. Zůstaňte připojeni kdekoliv
potřebujete s vestavěnými bezdrátovými technologiemi
Wi-Fi Certified WLAN a Bluetooth®.

Vyrobeno pro odolnost
Funkce HP 3D DriveGuard používá akcelerometr se
snímáním ve třech osách, který zjišťuje náhlé pohyby a
spouští ochranou akci. Pomáhá tím chránit pevný disk
notebooku před nárazy nebo pádem na zem. Kritická
data jsou tak při práci za pohybu chráněna. Notebooky
HP Business procházejí 95 000 hodinami pečlivého
testování kvality, aby bylo zajištěno, že je váš notebook
připraven na cesty.

Inovace HP Professional Innovations vám pomohou
soustředit se na podnikání. Vyrobeno pro ochranu
Celá řada vícevrstvých, přizpůsobitelných
bezpečnostních řešení pomáhá chránit vaši síť, aplikace
a data. Aplikace Drive Encryption pro HP ProtectTools
šifruje veškerá data na pevném disku, aby v případě
ztráty nebo odcizení notebooku neměly neautorizované
osoby přístup k citlivým informacím na disku.
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Operační systém

Originální Windows Vista® Business 32-bit
Originální Windows Vista® Home Basic 32bitový
Originální Windows Vista® Home Premium 32bitový
FreeDOS
Red Flag Linux (může se lišit podle jednotlivých zemí)

Procesor

Mobilní procesory AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core ZM-82/ZM-84 (až 2,3 GHz, 2 MB mezipaměti L2) nebo AMD Turion™ X2 Dual-Core RM-70/RM-72 (až
2,1 GHz, 1 MB mezipaměti L2) nebo AMD Athlon™ X2 Dual-Core QL-62 (až 2,0 GHz, 1 MB mezipaměti L2) nebo AMD Sempron SI-42 (až 2,1 GHz, 512
KB mezipaměti L2)

Čipová sada

Čipová sada AMD M780G

Paměť

DDR2, 800 MHz, 1 024, 2 048 nebo 4 096 MB; 2 sloty SODIMM podporující dvoukanálovou paměť; Možnost upgradu maximálně na 8 192 MB

Software

Nástroje HP Recovery Manager, HP SoftPaq Download Manager, aplikace Roxio Creator Business 10 a Microsoft® Office 2007 Ready (60denní zkušební
verze)

Pevný disk

Pevný disk Serial ATA 160, 250 nebo 320 GB (5 400 ot./min), technologie HP 3D DriveGuard

Optická jednotka

Jednotka DVD+/- RW SuperMulti DL s technologií LightScribe

Monitor

15,4 palce WXGA (rozlišení 1 280 x 800), 15,4 " WXGA BrightView (rozlišení 1 280 x 800), připraveno pro VoIP - volitelná integrovaná webová kamera
VGA s vestavěným mikrofonem

Grafická karta

Grafický adaptér ATI Radeon™ HD 3200

Rozměry (šířka × hloubka × výška)

3,2 (vpředu) × 35,8 × 26,7 cm

Hmotnost

Od 2,5 kg

Napájení

6článková (47 Wh) nebo 8článková (63 Wh) lithiumiontová baterie; Externí adaptér napájení 65 W HP Smart AC, technologie HP Fast Charge

Životnost baterie

Až 3 hodiny (až 7 hodin a 45 minut díky baterii HP Extended Life, až 11 hodin a 20 minut díky baterii HP Ultra-Capacity)

Zvuk

Specifikace High Definition Audio, stereofonní reproduktory, stereofonní výstup pro sluchátka/linku, stereofonní vstup pro mikrofon, zabudovaný mikrofon

Podpora bezdrátové sítě

Broadcom 802,11 a/b/g/draft-n (varianta draft-n není dostupná pro Rusko), Broadcom 802.11 b/g, volitelné připojení Bluetooth® 2.0, HP Wireless
Assistant

Komunikace

modem 56 kb/s; Síťová karta Marvell Ethernet PCI Controller (10/100)

Rozšiřující sloty

Zásuvky pro další zařízení: 1 zásuvka ExpressCard/54, čtečka karet Media Card

Vstupně-výstupní porty a konektory

4 porty USB 2.0, VGA, stereofonní vstup pro mikrofon, stereofonní výstup pro sluchátka/linku, napájecí konektor, RJ-11, RJ-45

Klávesnice

Standardní klávesnice

Polohovací zařízení

Zařízení Touchpad s oblastí posouvání

Zabezpečení

Nástroje HP ProtectTools, Enhanced Drive Lock, Enhanced Pre-Boot Security, Drive Encryption pro HP ProtectTools, HP Spare Key, HP Disk Sanitizer Zámek
Kensington Lock, řešení zabezpečení McAfee Security Solution (volitelné)

Záruka

1letá záruka s doručením (v některých zemích vyzvednutí a vrácení (upgrady jsou k dispozici, lze je zakoupit samostatně)), 1letá záruka na primární baterii

Navštivte naši stránku s prohlášením www.hp.eu/disclaimer

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace zde obsažené mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně
vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční
chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Některé funkce systému Windows Vista® vyžadují pokročilý nebo přídavný hardware. Podrobnosti naleznete na webových stránkách http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx a
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx. Funkce systému Windows Vista®, které bude na vašem počítači možné spustit, zjistíte pomocí nástroje Poradce při upgradu na systém Windows
Vista®. Tento nástroj je k dispozici ke stažení na adrese www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Bluetooth je ochrannou známkou vlastněnou příslušným vlastníkem a užívanou společností Hewlett-Packard Company na základě licence. Microsoft, Windows a Vista® jsou registrované ochranné známky nebo
ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/notebooks
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Doporučené příslušenství a služby
Nylonové pouzdro HP Value

Tento levný a lehký přenosný obal je vyroben z odolného nylonu. Pěna s vysokou
hustotou nabízí vynikající ochranu přenosného počítače a příslušenství.

Produktové číslo: RR314AA
USB optická cestovní myš HP

Oceníte pohodlí kompaktní a lehké cestovní myši pro rozhraní USB – ideální řešení
na cesty.

Produktové číslo: RH304AA
Inteligentní síťový adaptér HP
90 W

S pomocí adaptéru HP Smart 90 W můžete nabíjet baterii kdekoliv, kde je
k dispozici zásuvka.

Produktové číslo: ED495AA
Osmičlánková primární baterie
HP řady 6800s/6700s

Baterie do přenosných počítačů HP Compaq s délkou životnosti až 6 hodin
umožňují připojení a produktivitu, ať jste kdekoli. Není nutné obětovat výkon,
produktivitu ani pohodlí.

Produktové číslo: KU532AA
3 roky, následující pracovní
den na místě, HW podpora

Společnost HP poskytuje službu výměny chybného hardwaru následující pracovní
den v místě zákazníka, pokud problém nelze vyřešit na dálku. K produktům HP je
nabízena snadno zakoupitelná služba oprav hardwaru přímo u zákazníka.

Produktové číslo: UK704E

Další informace najdete na webu www.hp.cz/prislusenstvi

