HP anbefaler Windows Vista® Business.

Økonomisk smart. Rimelig, praktisk skjerm på 15,4 tommer diagonalt,
AMD-prosessorer

HP Compaq 6735s bærbar PC
AMD Business Class-løsninger og en imponerende
kombinasjon av mobile kontorfunksjoner gjør HP
Compaq 6735s bærbar PC til et rimelig
produktivitetsverktøy som også er ideelt for studenter.
Denne stilige bærbare PCen har ny design og er utstyrt
med forbedret sikkerhet og lang batteridriftstid, noe som
gjør den til en smart investering.

Bygd for å forenkle
Opplev webkonferanser og annet multimedieinnhold
uten å måtte kjøpe eller bære med deg ekstra
maskinvare. Den nye HP SoftPaq Download Manager
sørger for en enkel og kraftig metode for nedlasting av
programvareoppdateringer til PC-systemet med bare tre
trinn.

Teknologi som får jobben gjort
Med widescreen-skjerm på 15,4 tommer diagonalt
velger du mellom antirefleks- eller HP BrightView-skjerm.
Du velger også hvilken prosessor som er riktig for deg:
AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core prosessor, AMD
Turion™ X2 Dual-Core prosessor, AMD Athlon™ X2
Dual-Core prosessor eller AMD Sempron™ prosessor. Få
lagringsmediene dine til å synes med egendefinerte
etiketter som du kan brenne direkte på diskene med
DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe-stasjonen (tillegg).
Behold også forbindelsen der du trenger å jobbe, med
Wi-Fi-sertifisert WLAN og integrert trådløs
Bluetooth®-teknologi.

Bygd for å vare
HP 3D DriveGuard, som bruker et akselerometer med tre
akser som registrerer plutselig bevegelse og iverksetter
beskyttende tiltak, bidrar til å beskytte PCens harddisk
mot trykk, støt eller fall slik at viktige data beskyttes når
du er på farten. HP bærbare kontor-PCer utsettes for 95
000 timer med omfattende kvalitetstesting for å sikre at
de står løpet ut.

HPs profesjonelle innovasjoner hjelper deg med å
fokusere på bedriften. Bygd for å beskytte
En rekke tilpassbare sikkerhetsløsninger i flere lag
beskytter nettverket, programmene og dataene. Drive
Encryption for HP ProtectTools koder all informasjon på
harddisken slik at sensitive data blir uleselige for en
uautorisert person hvis datamaskinen går tapt eller blir
stjålet.

HP Compaq 6735s bærbar PC
HP anbefaler Windows Vista® Business.
Operativsystem

Ekte Windows
Ekte Windows
Ekte Windows
FreeDOS
Red Flag Linux

Prosessor

AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core Mobile prosessorer ZM-82 / ZM-84 (opptil 2,3 GHz, 2 MB L2-cache) eller AMD Turion™ X2 Dual-Core Mobile prosessorer
RM-70 / RM-72 (opptil 2,1 GHz, 1 MB L2-cache) eller AMD Athlon™ X2 Dual-Core prosessor QL-62 (opptil 2,0 GHz, 1 MB L2-cache) eller AMD Sempron
prosessor SI-42 (opptil 2,1 GHz, 512 kB L2-cache)

Brikkesett

AMD M780G-brikkesett

Minne

DDR2, 800 MHz, 1024, 2048 eller 4096 MB; 2 SODIMM-spor som støtter tokanals minne; Kan oppgraderes til maksimalt 8192 MB

Programvare

HP Recovery Manager, HP SoftPaq Download Manager, Roxio Creator Business 10, Microsoft® Office 2007 Ready (60 dagers gratis prøveversjon)

Harddisk

Serial ATA-harddisk 160, 250 eller 320 GB (5400 rpm), HP 3D DriveGuard

Optisk enhet

DVD+/–RW SuperMulti DL LightScribe Drive

Skjerm

15,4" WXGA (oppløsning på 1280 x 800), 15,4" WXGA BrightView (oppløsning på 1280 x 800), klar for VoIP - integrert VGA-webkamera md integrert
mikrofon som tillegg

Grafikk

ATI Radeon™ HD 3200

Fysiske mål (B x D x H)

3,2 (foran) x 35,8 x 26,7 cm

Vekt

Starter på 2,5 kg

Strøm

6-cellers (47 Wtimer) eller 8-cellers (63 Wtimer) litiumionbatteri; Ekstern 65-watts HP Smart vs-adapter, HP Fast Charge-teknologi

Batteridriftstid

Opptil 3 t (opptil 7 t 45 min med HP Extended Life-batteri, opptil 11 t 20 min med HP Ultra Capacity-batteri)

Lyd

High Definition-lyd, stereohøyttalere, stereohodetelefoner/linje ut, stereomikrofon inn, integrert mikrofon

Trådløs støtte

Broadcom 802.11 a/b/g/draft-n (draft-n ikke tilgjengelig i Russland), Broadcom 802.11 b/g, Bluetooth® 2.0 som tillegg, HP Wireless Assistant

Kommunikasjon

56k modem; Marvell Ethernet PCI-kontroller (10/100-nettverkskort)

Utvidelsesspor

Ledige spor for tilleggsenheter: 1 ExpressCard/54-spor, mediekortleser

I/O-porter og kontakter

4 USB 2.0-porter, VGA, stereomikrofon inn, stereohodetelefon/linje ut, strømkontakt, RJ-11, RJ-45

Tastatur

Tastatur i full størrelse

Pekeenhet

Touchpad med rullesone

Sikkerhet

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

Garanti

1 års innlevering (henting og retur i noen land (oppgraderinger tilgjengelig, selges separat)) 1 års garanti på primærbatteri

Vista® Business 32-bits
Vista® Home Basic 32-bits
Vista® Home Premium 32-bits
(kan variere fra land til land)
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Anbefalt tilbehør og tjenester
HP Value-veske i nylon

Denne rimelige, lette og holdbare bærevesken er laget av solid nylon og er klar for
reiser. Tett skum gir utmerket beskyttelse for den bærbare PCen og mobilt tilbehør.

Produktnummer: RR314AA
HP optisk USB-mus for reiser

Ekstra komfort med en USB-reisemus - kompakt og lett - en ideell løsning på reiser.

Produktnummer: RH304AA
HP 90 W Smart
vekselstrømsadapter

Med HP 90-watts smart-adapter får du ekte strømlading overalt der du har et
strømuttak.

Produktnummer: ED495AA
8-cellers primærbatteri for HP
6800s/6700s-serien

Hold kontakten og vær produktiv uansett hvor arbeidet fører deg, med opptil 6 timer
batteridriftstid i HP Compaq bærbare kontor-PCer og tavle-PCer. Ingen grunn til å
ofre ytelse, produktivitet eller enkelhet.

Produktnummer: KU532AA
3 år maskinvarestøtte, neste
virkedag på stedet

HP sørger for utskifting på stedet neste virkedag av den defekte maskinvareenheten
hvis problemet ikke kan løses via fjerndiagnostisering. Tilbyr en lett tilgjengelig,
brukervennlig maskinvarereparasjonstjeneste på stedet for HP-produktet.

Produktnummer: UK704E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions

