A HP a Windows Vista® Business operációs rendszert ajánlja.

Okos üzleti döntés. Kedvező árú, méretezhető, 15,4 hüvelykes kijelző,
AMD processzorok

HP Compaq 6735s noteszgép
Az AMD Business Class megoldások és a mobil irodai
funkciók lenyűgöző kombinációja a HP Compaq 6735s
notebookot kedvező árú munkaeszközzé teszik, többek
között a diákok számára is. Ez a vékony, új tervezésű
notebook továbbfejlesztett biztonsági megoldásokkal és
hosszú üzemidejű akkumulátorral rendelkezik, így jó
beruházásnak számít.

Egyszerűség
Kiegészítő hardver beszerzése és hordozása nélkül
vehet részt webes konferencián, illetve használhat más
multimédiás anyagokat. Az új HP SoftPaq Download
Manager segítségével egyszerűen, mindössze három
lépésben letöltheti a szoftverfrissítéseket a
számítógépére.

Munkavégzést segítő technológia
Választhat a tükröződésmentes és a HP BrightView 15,4
hüvelykes szélesvásznú kijelzők közül. Válassza ki az
igényeinek legjobban megfelelő processzort: kétmagos
AMD Turion™ X2 Ultra processzor, kétmagos AMD
Turion™ X2 processzor, kétmagos AMD Athlon™ X2
processzor és AMD Sempron™ processzor közül
választhat. Az opcionális DVD+/–RW SuperMulti DL
LightScribe meghajtóval egyedivé teheti lemezeit a
közvetlenül a lemez felületére írt címkékkel. Sőt a
Wi-Fi-tanúsított WLAN és az integrált Bluetooth®
vezeték nélküli technológia révén a hálózati kapcsolat
bárhol fenntartható.

Tartósság a kezdetektől fogva.
A hirtelen mozgásokat észlelő és védelmi lépések
kezdeményezésére képes, háromtengelyes
gyorsulásmérővel felszerelt HP 3D DriveGuard rendszer
segít megvédeni a notebook merevlemezét a rázkódás,
az ütés és a földre esés okozta meghibásodásoktól, így
a fontos adatok út közben is biztonságban maradnak. A
HP üzleti célú hordozható számítógépek több mint
95 000 órányi szigorú tesztelésen esnek át annak
érdekében, hogy bírják a gyűrődést.

A HP professzionális újításai segítségével az
üzletmenetre összpontosíthat. Biztonság
Hálózatát, alkalmazásait és adatait többrétegű,
testreszabható biztonsági megoldások védelmezik. A
Drive Encryption for HP ProtectTools program a
merevlemezen lévő összes adatot kódolja, így ha a
hordozható számítógépét elveszti vagy ellopják, a
jogosulatlan felhasználók nem férnek hozzá a bizalmas
információkhoz.
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Operációs rendszer

Eredeti Windows Vista® Business, 32 bites
Eredeti Windows Vista® Home Basic 32 bites
Eredeti Windows Vista® Home Premium 32 bites
FreeDOS
Red Flag Linux (országonként eltérhet)

Processzor

AMD Turion™ X2 Ultra ZM-82 / ZM-84 kétmagos mobilprocesszorok (max. 2.3 GHz, 2 MB L2 gyorsítótár) vagy AMD Turion™ X2 RM-70 / RM-72 kétmagos
mobilprocesszorok (max. 2,1 GHz, 1 MB L2 gyorsítótár) vagy AMD Athlon™ X2 QL-62 kétmagos processzor (max. 2,0 GHz, 1 MB L2 gyorsítótár) vagy AMD
Sempron SI-42 processzor (max. 2,1 GHz, 512 KB L2 gyorsítótár)

Lapkakészlet

AMD M780G lapkakészlet

Memória

DDR2, 800 MHz, 1024, 2048 vagy 4096 MB; 2 SODIMM foglalat kétcsatornás memóriaelrendezés támogatásával; Maximum 8192 MB-ig bővíthető

Szoftver

HP Recovery Manager, HP SoftPaq Download Manager, Roxio Creator Business 10, Microsoft® Office 2007-re előkészítve (60 napos ingyenes próbaváltozat)

Merevlemez

Soros ATA merevlemez 160, 250 vagy 320 GB (5400 f/perc), HP 3D DriveGuard

Optikai eszköz

DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe meghajtó

Képernyő

15,4 hüvelykes WXGA (1280 x 800 képpontos felbontás) vagy 15,4 hüvelykes WXGA BrightView (1280 x 800 képpontos felbontás), VoIP-re előkészítve opcionális beépített VGA webkamera beépített mikrofonnal

Grafikus rendszer

ATI Radeon™ HD 3200

Méretek (sz x h x m)

3,2 (elöl) x 35,8 x 26,7 cm

Súly

2,5 kg-tól kezdődően

Áramellátás

6-cellás (47 Wh) vagy 8-cellás (63 Wh) lítiumion akkumulátor; Külső, 65 W-os váltóáramú HP intelligens tápegység, HP gyorstöltő technológia

Akkumulátor üzemideje

Max. 3 óra (HP Extended Life akkumulátorral max. 7 óra 45 perc, HP Ultra-Capacity akkumulátorral max. 11 óra 20 perc)

Hangeszközök

High Definition hang, sztereó hangszórók, sztereó fejhallgató-kimenet, sztereó mikrofonbemenet, beépített mikrofon

Vezeték nélküli kapcsolat
támogatása
Kommunikáció

Broadcom 802.11 a/b/g/draft-n (a draft-n Oroszországban nem érhető el), Broadcom 802.11 b/g, opcionális Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant

Bővítőhelyek

Szabad bővítőhelyek további eszközök számára: 1 ExpressCard/54 bővítőhely, médiakártya-olvasó

I/O portok és csatlakozók

4 USB 2.0 port, VGA, sztereó mikrofonbemenet, sztereó fejhallgató-kimenet, tápcsatlakozó, RJ-11, RJ-45

Billentyűzet

Teljes méretű billentyűzet

Mutatóeszköz

Érintőtábla görgetőterülettel

Adatvédelem

HP ProtectTools, Enhanced Drive Lock, Enhanced Pre-Boot Security, Drive Encryption for HP ProtectTools, HP Spare Key, HP Disk Sanitizer Kensington zár,
McAfee Security Solution (opcionális)

Garancia

1 éves beszállítás (visszaszállításos garancia néhány országban (bővítés lehetséges, külön megvásárolható)), 1 év garancia az elsődleges akkumulátorra

56 kbit/s-os modem; Marvell Ethernet PCI vezérlő (10/100)

Tekintse meg jognyilatkozatunkat a www.hp.eu/disclaimer címen

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,
írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetőek további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy
hiányosságokért.
A termék Windows Vista® rendszerrel használható egyes funkcióihoz speciális és további hardver szükséges. A részletes tájékoztatást lásd a http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx és
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx címen. A Windows Vista® Upgrade Advisor segédprogram segítséget nyújt a Windows Vista® rendszer számítógépen futtatható funkcióinak
meghatározásában. Az eszköz a következő címen tölthető le : www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
A Bluetooth elnevezés a jogtulajdonos kereskedelmi védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company licenc birtokában használ. A Microsoft, Windows és Windows Vista® a Microsoft Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

További információkért látogasson el a következő webhelyre:
www.hp.com/eur/notebooks
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Ajánlott tartozékok és szolgáltatások
HP gazdaságos műanyag
számítógéptáska

Ez a tartós műanyagból készült kedvező árú és könnyű hordtáska bármikor útra kész.
A nagy sűrűségű szivacs kiváló védelmet nyújt a noteszgép és a mobil kiegészítők
számára.

Termékszám: RR314AA
HP USB utazó optikai egér

Az USB szabványú utazó egér kompakt és könnyű, és még komfortosabbá teszi az
utazás közben végzett munkát.

Termékszám: RH304AA
HP 90 W intelligens hálózati
adapter

A HP 90 wattos intelligens adapterrel megtapasztalhatja a valóban hatékony töltés
élményét bárhol, ahol rendelkezésére áll áramforrás.

Termékszám: ED495AA
HP 6800s/6700s sorozatú 8
cellás elsődleges akkumulátor

Bárhová szólítsa munkája, összeköttetésben maradhat és hatékony lehet az akár hat
órányi akkutámogatást nyújtó HP Compaq üzleti noteszgépekkel, illetve
táblaszámítógépekkel. Nem kell feláldoznia sem a teljesítményt, sem a
hatékonyságot, sem pedig a kényelmet.
Termékszám: KU532AA

3 év hardvertámogatás –
következő munkanapon
esedékes helyszíni kiszállás

Ha a hiba nem javítható meg távolról, a HP a következő munkanapon a helyszínen
kicseréli a meghibásodott alkatrészt. Egyszerűen megvásárolható és használható
helyszíni hardverjavítási szolgáltatás a HP termékhez.

Termékszám: UK704E

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/hpoptions

