HP odporúča Windows Vista® Business.

Finančne inteligentný. Cenovo dostupný, praktický, 15,4" displej,
procesory AMD

Prenosný počítač HP Compaq 6735s
Vďaka riešeniam AMD pracovnej triedy a pôsobivej
kombinácii mobilných kancelárskych funkcií je prenosný
počítač HP Compaq 6735s cenovo dostupný nástroj pre
produktivitu, ktorý je ideálny aj pre študentov. Tento
elegantný prenosný počítač s novým dizajnom je
vybavený vylepšenými funkciami zabezpečenia a
výnimočnou výdržou batérie, vďaka čomu predstavuje
šikovnú investíciu.
Technológia na plnenie úloh
S 15,4" širokouhlým displejom sa môžete rozhodnúť
pre displej s ochranou proti oslňovaniu alebo
technológiou HP BrightView. Taktiež sa môžete
rozhodnúť pre ten pravý procesora pre vás: procesor
AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core, procesor AMD
Turion™ X2 Dual-Core, procesor AMD Athlon™ X2
Dual-Core alebo procesor AMD Sempron™. Zvýraznite
si ukladacie médiá vlastnými štítkami, ktoré môžete
napáliť priamo na disk pomocou voliteľnej jednotky
DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe. A zostaňte
pripojení tam, kde potrebujete pracovať, vďaka sieti
Wi-Fi Certified WLAN a vstavaným bezdrôtovým
technológiám Bluetooth®.
Profesionálne inovácie HP vám pomáhajú sústrediť sa
na prácu. Vytvorený na ochranu
Súbor viacvrstvových prispôsobiteľných riešení
zabezpečenia pomáha chrániť sieť, aplikácie aj údaje.
Nástroj Drive Encryption for HP ProtectTools šifruje
všetky informácie na pevnom disku tak, aby citlivé údaje

boli v prípade straty alebo ukradnutia prenosného
počítača nečitateľné pre neoprávnené osoby.
Vytvorený na zjednodušenie
Vychutnajte si webové konferencie a iný multimediálny
obsah bez nutnosti kupovania alebo nosenia
prídavného hardvéru. Nový nástroj HP SoftPaq
Download Manager poskytuje jednoduchý a výkonný
spôsob preberania softvérových aktualizácií do vášho
počítačového prostredia pomocou troch krokov.
Vytvorený na výdrž
Nástroj HP 3D DriveGuard, ktorý pomocou trojosového
merača zrýchlenia zisťuje náhle pohyby a spustí
ochranné opatrenia, pomáha chrániť pevný disk
prenosného počítača pred nárazmi, údermi a pádmi,
takže kritické údaje sú chránené, keď ste na cestách.
Pracovné prenosné počítače HP absolvujú 95 000
hodín náročného testovania kvality, aby sa zaručilo, že
váš prenosný počítač dokáže zvládnuť beh na dlhé
trate.

Prenosný počítač HP Compaq 6735s
HP odporúča Windows Vista® Business.
Operačný systém

Originálny Windows Vista® Business 32-bit
Originálny Windows Vista® Home Basic 32-bit
Originálny Windows Vista® Home Premium 32-bit
FreeDOS
Red Flag Linux (môže sa líšiť podľa krajiny)

Procesor

Mobilný procesor AMD Turion™ X2Ultra Dual-Core ZM-82/ZM-84(až do 2,3 GHz, vyrovn. pam.L22 MB) alebo mobilný procesor AMD Turion™ X2Dual-Core
RM-70/RM-72 (až do 2,1 GHz, vyrovn. pam.L21 MB) alebo procesor AMD Athlon™ X2Dual-Core QL-62 (až do 2,0 GHz, vyrovn. pam.L21 MB) alebo
procesor AMD Sempron SI-42 (až do 2,1 GHz, vyrovn. pam.L2512 kB)

Čipová sada

Súprava čipov AMD M780G

Pamäť

DDR2, 800 MHz, 1 024, 2 048 alebo 4 096 MB; 2 zásuvky SODIMM podporujúce dvojkanálovú pamäť; Možnosť rozšírenia až do 8192 MB

Softvér

HP Recovery Manager, HP SoftPaq Download Manager, Roxio Creator Business 10, Microsoft® Office 2007 Ready (60-dňová bezplatná skúšobná verzia)

Pevný disk

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

Optické zariadenie

Jednotka DVD+/–RW SuperMulti DL LightScribe

Obrazovka

15,4"displej WXGA (rozlíšenie 1280 x 800) alebo 15,4" displej WXGA Brightview (rozlíšenie 1280 x 800), pripravené na technológiu VoIP – voliteľná
integrovaná VGA webkamera s integrovaným mikrofónom

Obrázky

ATI Radeon™ HD 3200

Rozmery (š x h x v)

3,2 (vpredu) × 35,8 × 26,7 cm

Hmotnosť

Už od hmotnosti 2,5 kg

Zdroj

6-článková (47 h) alebo 8-článková (63 h) lítiovo-iónová batéria; Externý 65 W napájací adaptér HP Smart, technológia rýchleho nabíjania HP Fast Charge

Výdrž batérie

Až 3 hod. (až 7 hod. a 45 min. s batériou HP Extended Life Battery, až 11 hod. a 20 min. s batériou HP Ultra-Capacity Battery)

Zvuk

Zvuk s vysokým rozlíšením, stereoreproduktory, výstup na stereoslúchadlá / zvukový výstup, vstup na stereomikrofón, vstavaný mikrofón

Podpora pre bezdrôtové technológie Broadcom 802.11 a/b/g/draft-n (draft-n nie je dostupné v Rusku), Broadcom 802.11 b/g, voliteľný Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant
Možnosti komunikácie

56k modem; Sieťový PCI radič Marvell (10/100 NIC)

Rozširujúce sloty

Rozširujúce sloty pre ďalšie zariadenia: 1 slot ExpressCard/54, čítačka pamäťových kariet

Vstupno-výstupné porty a konektory 4x USB 2.0, VGA, vstup na stereomikrofón, výstup na stereoslúchadlá/zvukový výstup, napájací konektor, RJ-11, RJ-45
Klávesnica

Štandardná klávesnica

Polohovacie zariadenie

Dotyková podložka so scrollovacou zónou

Zabezpečenie

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

Záruka

1 alebo starostlivosť (predĺženie záruky na vyzdvihnutie a vrátenie v niektorých krajinách (dostupné sú aktualizácie predávané samostatne)) 1-ročná záruka
na hlavnú batériu

Navštívte našu stránku o odmietnutí zodpovednosti: www.hp.eu/disclaimer

©2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené
v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za
technické alebo redakčné chyby či vynechaný text v tejto príručke.
Niektoré funkcie systému Windows Vista® vyžadujú vylepšený alebo dodatočný hardvér. Podrobné informácie nájdete na stránkach http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx a
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx. Program Windows Vista® Upgrade Advisor vám pomôže zistiť, ktoré funkcie systému Windows Vista® budú fungovať vo vašom počítači. Ak chcete
prevziať tento nástroj, navštívte lokalitu www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Ochranné známky Bluetooth vlastní príslušný vlastník a spoločnosť Hewlett-Packard Company ich používa na základe licencie. Microsoft, Windows a Vista® sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky
spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/notebooks
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Odporúčané príslušenstvo a služby
Nylonové puzdro HP Value

Toto cenovo dostupné, ľahké a odolné puzdro na prenášanie je vyrobené z
odolného nylonu a je vhodné na cestovanie. Hustá pena poskytuje vynikajúcu
ochranu pre váš prenosný počítač a mobilné príslušenstvo.

Číslo produktu: RR314AA
Optická cestovná myš HP USB

Vychutnajte si dodatočné pohodlie cestovnej USB myši – kompaktnej a ľahkej –
ideálne riešenie na cesty.

Číslo produktu: RH304AA
Napájací adaptér pre striedavý
prúd HP Smart 90 W

Pomocou adaptéra HP 90 W Smart Adapter môžete zažiť skutočne výkonné
nabíjanie všade, kde sa nachádza sieťová zásuvka.

Číslo produktu: ED495AA
Primárna 8-článková batéria
HP 6800s/6700s

Zostaňte pripojení a buďte produktívni všade, kde vás práca zavedie, vďaka
životnosti batérie až 6 hodín v prenosných počítačoch HP Compaq Business a
počítačoch Tablet. Bez potreby znížiť výkon, produktivitu alebo pohodlie.

Číslo produktu: KU532AA
3 roky HW podpora na mieste
na nasledujúci pracovný deň

HP poskytuje výmenu poškodeného hardvéru na mieste v ďalší pracovný deň v
prípade, že nie je možné vyriešiť problém na diaľku. Ponúka jednoducho
zakúpiteľnú službu opráv hardvéru na mieste pre váš výrobok značky HP, ktorá sa
jednoducho používa.
Číslo produktu: UK704E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions

