Η HP συνιστά Windows Vista® Business.

Έξυπνη επιλογή για την τσέπη. Οικονομική, πρακτική οθόνη 15,4 ιντσών
διαγωνίως, επεξεργαστές AMD

HP Compaq 6735s Notebook PC
Οι λύσεις AMD Business Class και ο εντυπωσιακός
συνδυασμός δυνατοτήτων φορητού γραφείου καθιστούν
τον φορητό υπολογιστή HP Compaq 6735s ένα προσιτό
εργαλείο αύξησης της παραγωγικότητας και ιδανική λύση
για φοιτητές. Αυτός ο κομψός φορητός υπολογιστής
νέας σχεδίασης με ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας
και άριστη διάρκεια ζωής μπαταρίας αποτελεί μια έξυπνη
επένδυση.
Τεχνολογία για εξαιρετικά αποτελέσματα
Με ευρεία οθόνη 15,4 ιντσών διαγωνίως, επιλέγετε
ανάμεσα σε αντιθαμβωτική οθόνη ή οθόνη HP
BrightView. Επίσης, επιλέγετε τον επεξεργαστή που σας
ταιριάζει: Επεξεργαστής διπλού πυρήνα AMD Turion™
X2 Ultra, επεξεργαστής διπλού πυρήνα AMD Turion™
X2, επεξεργαστής διπλού πυρήνα AMD Athlon™ X2 ή
επεξεργαστής AMD Sempron™. Η προαιρετική μονάδα
DVD+/–RW SuperMulti DL LightScribe κάνει τα μέσα
αποθήκευσης να ξεχωρίζουν με προσαρμοσμένες ετικέτες
τις οποίες μπορείτε να δημιουργήσετε απευθείας επάνω
στο δίσκο. Επιπλέον, παραμένετε συνδεδεμένοι όπου και
αν εργάζεστε, με ασύρματες τεχνολογίες Wi-Fi Certified
WLAN και ενσωματωμένου Bluetooth®.
Οι επαγγελματικές καινοτομίες της HP σάς βοηθούν να
επικεντρωθείτε στην εργασία σας. Σχεδίαση για
προστασία
Μια σειρά προσαρμόσιμων λύσεων προστασίας
πολλαπλών επιπέδων σάς βοηθούν να υπερασπιστείτε το
δίκτυο, τις εφαρμογές και τα δεδομένα σας. Η
Κρυπτογράφηση μονάδας δίσκου για το HP ProtectTools

κωδικοποιεί όλες τις πληροφορίες στο σκληρό σας
δίσκο, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η ανάγνωση των
ευαίσθητων πληροφοριών σας από μη εξουσιοδοτημένα
άτομα, σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του notebook
σας.
Σχεδίαση για απλότητα
Απολαύστε τη δυνατότητα συνδιάσκεψης μέσω web και
άλλο περιεχόμενο πολυμέσων χωρίς την αγορά ή τη
μεταφορά πρόσθετου υλικού. Το νέο σύστημα HP
SoftPaq Download Manager παρέχει έναν απλό, ισχυρό
τρόπο λήψης ενημερώσεων του λογισμικού στο
περιβάλλον του υπολογιστή σας σε τρία βήματα.
Κατασκευασμένα για να αντέχουν
Το HP 3D DriveGuard, με ένα επιταχυνσιόμετρο τριών
αξόνων που ανιχνεύει τις απότομες κινήσεις και
ενεργοποιεί προστατευτικούς μηχανισμούς, βοηθά στην
προστασία του σκληρού δίσκου του φορητού υπολογιστή
από χτυπήματα, αναταράξεις και πτώσεις, έτσι ώστε τα
σημαντικά δεδομένα σας να προστατεύονται όταν είστε εν
κινήσει. Οι υπολογιστές HP Business Notebook PC
υφίστανται περισσότερες από 95.000 ώρες εντατικών
ποιοτικών ελέγχων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το notebook
είναι έτοιμο για χρήση.

HP Compaq 6735s Notebook PC
Η HP συνιστά Windows Vista® Business.
Λειτουργικό σύστημα

Αυθεντικά Windows Vista® Business 32-bit
Αυθεντικά Windows Vista® Home Basic 32-bit
Αυθεντικά Windows Vista® Home Premium 32-bit
FreeDOS
Red Flag Linux (ίσως διαφέρει ανά χώρα)

Επεξεργαστής

Επεξεργαστές διπλού πυρήνα AMD Turion™ X2 Ultra Mobile ZM-82 / ZM-84 (έως 2,3 GHz, 2 MB L2 cache) ή επεξεργαστές διπλού πυρήνα AMD Turion™ X2
Mobile RM-70 / RM-72 (έως 2,1 GHz, 1 MB L2 cache) ή επεξεργαστής διπλού πυρήνα AMD Athlon™ X2 QL-62 (έως 2,0 GHz, 1 MB L2 cache) ή
επεξεργαστής AMD Sempron SI-42 (έως 2,1 GHz, 512 KB L2 cache)

Chipset

Chipset AMD M780G

Μνήµη

DDR2, 800 MHz, 1024, 2048 ή 4096 MB; 2 υποδοχές SODIMM που υποστηρίζουν μνήμη δύο καναλιών; Δυνατότητα αναβάθμισης σε 8192 MB (μέγιστο)

Λογισμικό

HP Recovery Manager (μόνο σε Vista), HP SoftPaq Download Manager, Roxio Creator Business 10, Microsoft® Office 2007 Ready (δωρεάν δοκιμή 60
ημερών)

Σκληρός δίσκος

Σκληρός δίσκος Serial ATA 160, 250 ή 320 GB (5400 rpm), HP 3D DriveGuard

Οπτική συσκευή

Μονάδα DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe

Οθόνη

Οθόνη 15,4" WXGA (ανάλυση 1280 x 800) ή 15,4" WXGA BrightView (ανάλυση 1280 x 800 ), δυνατότητα VoIP – προαιρετική ενσωματωμένη VGA
webcam με ενσωματωμένο μικρόφωνο

Γραφικά

ATI Radeon™ HD 3200

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

3,2 (μπροστά) x 35,8 x 26,7 cm

Βάρος

Ξεκινά από 2,5 kg

Ισχύς

Μπαταρία ιόντων λιθίου 6 στοιχείων (47 WHr) ή 8 στοιχείων (63 WHr); Εξωτερικό τροφοδοτικό AC 65 W HP Smart, τεχνολογία γρήγορης φόρτισης HP

Διάρκεια μπαταρίας

Έως 3 ώρες (έως 7 ώρες & 45 λεπτά με μπαταρία εκτεταμένης διάρκειας HP, έως 11 ώρες & 20 λεπτά με μπαταρία υψηλής χωρητικότητας HP)

Ήχος

Ήχος υψηλής ευκρίνειας, στερεοφωνικά ηχεία, στερεοφωνικά ακουστικά/γραμμή εξόδου, είσοδος στερεοφωνικού μικροφώνου, ενσωματωμένο μικρόφωνο

Υποστήριξη ασύρματης επικοινωνίας Broadcom 802.11 a/b/g/draft-n (το draft-n δεν είναι διαθέσιμο στη Ρωσία), Broadcom 802.11 b/g, προαιρετικό Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant
Επικοινωνίες

56K μόντεμ; Ελεγκτής Marvell Ethernet PCI (10/100 NIC)

Υποδοχές επέκτασης

Διαθέσιμες υποδοχές πρόσθετων συσκευών: 1 υποδοχή ExpressCard/54, υποδοχή συσκευής ανάγνωσης μέσων

Θύρες και συνδέσεις I/O

4 θύρες USB 2.0, VGA, είσοδος στερεοφωνικού μικροφώνου, έξοδος στερεοφωνικών ακουστικών/γραμμής, υποδοχή τροφοδοσίας, RJ-11, RJ-45

Πληκτρολόγιο

Πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους

Συσκευή κατάδειξης

Touchpad με ζώνη κύλισης

Ασφάλεια

HP ProtectTools, Enhanced Drive Lock, Enhanced Pre-Boot Security, Κρυπτογράφηση μονάδας δίσκου για το HP ProtectTools, HP Spare Key, Καθαριστής δίσκου
HP Κλειδαριά Kensington, McAfee Security Solution (προαιρετικά)

Εγγύηση

Υπηρεσία παραλαβής και επιστροφής 1 έτους (διατίθενται αναβαθμίσεις, παρέχονται ξεχωριστά), εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία

Επισκεφθείτε τη σελίδα που περιλαμβάνει τη δήλωση αποποίησης στη διεύθυνση www.hp.eu/disclaimer

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί αν αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις
ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή
παραλείψεις του παρόντος.
Ορισμένα χαρακτηριστικά προϊόντων Windows Vista® απαιτούν προηγμένο ή πρόσθετο υλικό. Ανατρέξτε στις διευθύνσεις http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx και
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx για λεπτομέρειες. Ο Σύμβουλος αναβάθμισης των Windows Vista® μπορεί να σας βοηθήσει να καθορίσετε ποια χαρακτηριστικά των Windows Vista®
θα εκτελούνται στον υπολογιστή σας. Για να πραγματοποιήσετε λήψη του εργαλείου, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Τα εμπορικά σήματα Bluetooth ανήκουν στον κάτοχό τους και χρησιμοποιούνται από τη Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Vista® είναι εμπορικά σήματα ή σήματα
κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ ή/και άλλες χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.hp.com/eur/notebooks
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HP Compaq 6735s Notebook PC
Η HP συνιστά Windows Vista® Business.

Συνιστώμενος βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες
Νάιλον τσάντα HP Value

Αυτή η οικονομική, ελαφριά και ανθεκτική θήκη μεταφοράς είναι κατασκευασμένη
από ανθεκτικό νάιλον και είναι ιδανική για ταξίδια. Το αφρώδες υλικό υψηλής
πυκνότητας παρέχει εξαιρετική προστασία για notebook και τα αξεσουάρ κινητής
επικοινωνίας.
Αριθμός προϊόντος: RR314AA

Οπτικό ποντίκι ταξιδιού USB HP

Απολαύστε περισσότερη άνεση με το ποντίκι ταξιδίου USB - συμπαγές και ελαφρύ - μια
ιδανική λύση για τις μετακινήσεις σας.

Αριθμός προϊόντος: RH304AA
Έξυπνο τροφοδοτικό AC HP,
90 W

Με τον έξυπνο προσαρμογέα HP 90 W έχετε πραγματικά γρήγορη φόρτιση
οπουδήποτε, από οποιαδήποτε πρίζα.

Αριθμός προϊόντος: ED495AA
Κύρια μπαταρία 8 στοιχείων HP
6800s/6700s Series

Παραμείνετε συνδεδεμένοι και παραγωγικοί όπου κι αν βρίσκεστε λόγω της δουλειάς
σας, χάρη στην 6ωρη διάρκεια ζωής της μπαταρίας επαγγελματικών φορητών
υπολογιστών και Tablet PC HP Compaq. Δεν χρειάζεται να θυσιάσετε την απόδοση,
την παραγωγικότητα ή την άνεση.
Αριθμός προϊόντος: KU532AA

3 έτη επιτόπου την επόμενη
εργάσιμη ημέρα, υποστήριξη
υλικού

Η HP παρέχει επιτόπου αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη ημέρα της μονάδας
υλικού που έχει βλάβη, εάν δεν είναι δυνατή η απομακρυσμένη επίλυση του
προβλήματος. Παρέχει εύκολη στην αγορά και εύχρηστη υπηρεσία επιτόπου επισκευής
υλικού για το προϊόν HP σας.
Αριθμός προϊόντος: UK704E

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/hpoptions

