A HP recomenda o Windows Vista® Business.

Investimento inteligente. Acessível e prático ecrã de 15,4 pol. na
diagonal, processadores AMD

Notebook HP Compaq 6735s
As soluções de classe empresarial AMD e uma
combinação impressionante de funções de escritório
móvel tornam o PC Notebook HP Compaq 6735s uma
ferramenta de produtividade acessível, também ideal
para estudantes. Este notebook com novo design e
equipado com maior segurança e uma excelente
duração da bateria tornam-no num investimento
inteligente.
Tecnologia que permite executar os trabalhos
Com ecrã panorâmico de 15,4 pol. na diagonal pode
escolher entre anti-reflexo ou HP BrightView. Também
pode escolher o processador certo para si: um
processador AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core, um
AMD Turion™ X2 Dual-Core, um AMD Athlon™ X2
Dual-Core ou um AMD Sempron™. A Unidade de
DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe opcional permite
destacar os seus suportes com etiquetas personalizadas
que podem ser gravadas directamente nos discos. Fique
ligado sempre que precisar de trabalhar com as
tecnologias sem fios WLAN Wi-Fi Certified e Bluetooth®
integrado.
As Inovações Profissionais HP permitem que se
concentre no seu negócio. Construído para proteger
Um conjunto de soluções de segurança personalizáveis,
multi-camada, que contribuem para proteger as suas
aplicações e os seus dados. Encriptação de HP
ProtectTools codifica todas as informações no disco
rígido para que as informações sensíveis não sejam

lidas por pessoa não autorizada se perder o portátil ou
se for roubado.
Criado para simplificar
Experimente a conferência web e outros conteúdos
multimédia sem comprar ou usar hardware adicional. O
novo HP SoftPaq Download Manager oferece uma
forma simples e poderosa de transferir actualizações
para o ambiente do PC com três simples passos.
Construído para durar
HP 3D DriveGuard, usando um acelerómetro de 3 eixos
que detecta um movimento súbito e inicia a ferramenta
de protecção, ajuda a proteger o disco do notebook
contra impactos, quedas ou pancadas para que os
dados essenciais fiquem protegidos quando viaja. Os
PCs HP Business Notebook passam por mais de 95.000
horas de testes rigorosos para assegurar que o
notebook está pronto para viajar.
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Sistema operativo

Windows Vista® Business genuíno 32 bits
Windows Vista® Home Basic genuíno 32 bit
Windows Vista® Home Premium genuíno 32 bit
FreeDOS
Red Flag Linux (pode variar com o país)

Processador

Processador AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-82/ZM-84 (até 2,3 GHz, 2 MB L2 cache) ou Processador AMD Turion™ X2 Dual-Core Mobile
RM-70/RM-72 (até 2,1 GHz, 1 MB L2 cache) ou Processador AMD Athlon™ X2 Dual-Core QL-62 (até 2,0 GHz, 1 MB L2 cache) ou Processador AMD
Sempron SI-42 (até 2,1 GHz, 512 KB L2 cache)

Chipset

Chipset AMD M780G

Memória

DDR2, 800 MHz, 1024, 2048 ou 4096 MB; 2 slots SODIMM que suportam memória com canal duplo; Expansível até um máximo de 8192 MB

Software

HP Recovery Manager, HP SoftPaq Download Manager, Roxio Creator Business 10, preparado para Microsoft® Office 2007 (60 dias de teste)

Disco rígido

Disco rígido Serial ATA de 160, 250 ou 320 GB (5400 rpm), HP 3D DriveGuard

Dispositivo óptico

Unidade DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe

Ecrã

Ângulo de visualização panorâmica WXGA de 15,4 pol. (resolução 1280 x 800), WXGA BrightView de 15,4 pol. (resolução 1280 x 800), preparado
para VoIP - webcam VGA opcional integrada com microfone

Gráficos

ATI Radeon™ HD 3200

Dimensões (L x P x A)

3,2 (na parte frontal) x 35,8 x 26,7 cm

Peso

A partir de 2,5 kg

Alimentação

Bateria de Iões de Lítio com 6 células (47 WHr) ou 8 células (63 WHr); Adaptador Inteligente de CA de 65 W HP, externo, com Tecnologia HP Fast Charge

Autonomia da bateria

Até 3h (até 7hr45m com a HP Extended Life Battery ou até 11h20m com a HP Ultra-Capacity Battery

Áudio

Áudio de alta definição, altifalantes stereo, saída de auscultadores/linha stereo, entrada de microfone stereo, microfone integrado

Suporte para comunicações sem fios Broadcom 802.11 a/b/g/draft-n (draft-n não disponível na Rússia), Broadcom 802.11b/g, Bluetooth® 2.0 opcional, HP Wireless Assistant
Comunicações

Modem de 56 k; Controlador Ethernet PCI Marvell (10/100 NIC)

Slots de expansão

Slots disponíveis para dispositivos adicionais: 1 slot ExpressCard/54, leitor Media Card

Portas e conectores de E/S

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

Teclado

Teclado de tamanho completo

Dispositivo apontador

Touchpad com zona de deslocamento

Segurança

HP ProtectTools, Enhanced Drive Lock, Enhanced Pre-Boot Security, Drive Encryption for HP ProtectTools, HP Spare Key, HP Disk Sanitizer Kensington Lock,
Solução de segurança McAfee (opcional)

Garantia

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

Visite a página de limitação de responsabilidade em www.hp.eu/disclaimer

© 2008 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 neste documento pode ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por quaisquer erros
técnicos ou editoriais ou omissões 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.

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/notebooks
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Acessórios e serviços recomendados
Estojo Value HP de nylon

Esta mala de transporte acessível, leve e duradoura é de nylon resistente e é perfeita
para levar em viagem. A espuma de alta densidade proporciona uma excelente
protecção para o seu notebook e para todos os acessórios.

Número do produto: RR314AA
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
Adaptador Inteligente CA, 90W
HP

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

Número do produto: ED495AA
Bateria principal NB 8 células
HP série 6800s/6700s

Fique ligado e produtivo onde o trabalho o levar com duração de bateria até 6
horas em notebooks HP Compaq Business e Tablet PCs. Sem necessidade de
sacrificar o desempenho, produtividade ou comodidade.

Número do produto: KU532AA
3 anos de Suporte HW no local
no dia útil seguinte

A HP proporciona a substituição, no local, da sua unidade de hardware avariada,
no dia útil seguinte, se não for possível solucionar o problema remotamente. Oferece
serviço de reparação de hardware, no local, de fácil aquisição e utilização para o
seu produto HP.
Número do produto: UK704E

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

