HP priporoča Windows Vista® Business.

Pametno financiranje. Ugodna cena, praktičnost, zaslon z diagonalo
15,4 palca, procesorji AMD

Prenosni računalnik HP Compaq 6735s
Z AMD-jevimi rešitvami poslovnega razreda in izjemno
kombinacijo funkcij mobilne pisarne je prenosni
računalnik HP Compaq 6735s cenovno ugodno orodje
za višanje produktivnosti, zelo primeren tudi za
študente. Ta vitki prenosni računalnik je oblikovan na
novo in je opremljen z izboljšano varnostjo ter odlično
življenjsko dobo akumulatorja, zato je to pametna
naložba.
Tehnologija za učinkovito delo
S 15,4-palčnim širokim zaslonom izbirate med
zaslonom s premazom proti bleščanju ali zaslonom s
tehnologijo HP BrightView. Sami tudi izberete procesor,
ki vam najbolj ustreza: dvojedrni procesor AMD
Turion™ X2 Ultra, dvojedrni procesor AMD Turion™ X2,
dvojedrni procesor AMD Athlon™ X2 ali procesor AMD
Sempron™. Mediji za shranjevanje bodo izstopali z
lastnimi oznakami, ki jih lahko zapišete neposredno na
diske z izbirnim dvoplastnim pogonom DVD+/-RW
SuperMulti s tehnologijo LightScribe. Z omrežno
povezavo Wi-Fi in vgrajeno brezžično tehnologijo
Bluetooth® vam omogoča povezavo, kjer koli jo
potrebujete za delo.
Z inovacijami HP Professional se lahko osredotočite na
poslovanje. Izdelan za zaščito
Množica večplastnih prilagodljivih varnostnih rešitev
vam pomaga varovati vaše omrežje, aplikacije in
podatke. Šifriranje pogona s HP ProtectTools šifrira vse
informacije na trdem disku, tako da jih nepooblaščene

osebe ne morejo prebrati, če prenosni računalnik
izgubite ali vam ga ukradejo.
Izdelan za preprostost
Uživajte v spletnih konferencah in drugih
večpredstavnostnih vsebinah. Za to vam ni treba kupiti
ali prenašati dodatne strojne opreme. Novi HP SoftPaq
Download Manager omogoča enostaven in zmogljiv
način prenosa posodobitev programske opreme v vaše
računalniško okolje v le treh korakih.
Izdelan za trajnost
HP 3D DriveGuard z merjenjem pospeška zazna
nenadne premike in izvede zaščitne ukrepe ter vam
pomaga varovati trdi disk prenosnega računalnika pred
udarci, trki in padci in tako varuje občutljive podatke, ko
ste na poti. HP-jevi poslovni prenosni računalniki
prestanejo več kot 95.000 ur izčrpnih preverjanj
kakovosti, tako se zagotovi, da je vaš prenosni
računalnik pripravljen na vse.

Prenosni računalnik HP Compaq 6735s
HP priporoča Windows Vista® Business.
Operacijski sistem

Pristni Windows Vista® Business 32-bit
Pristni Windows Vista® Home Basic 32-bit
Pristni Windows Vista® Home Premium 32-bit
FreeDOS
Red Flag Linux (se razlikuje glede na državo)

Procesor

Procesorja AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-82/ZM-84 (do 2,3 GHz, 2 MB L2 predpomnilnika) ali procesorja AMD Turion™ X2 Dual-Core
Mobile RM-70/RM-72 (do 2,1 GHz, 1 MB L2 predpomnilnika) ali procesor AMD Athlon™ X2 Dual-Core QL-62 (do 2,0 GHz, 1 MB L2 predpomnilnika) ali
procesor AMD Sempron SI-42 (do 2,1 GHz, 512 KB L2 predpomnilnika)

Nabor vezij

Nabor vezij AMD M780G

Pomnilnik

DDR2, 800 MHz, 1024, 2048 ali 4096 MB; 2 reži SODIMM, ki podpirata dvokanalni pomnilnik; Nadgradljiv do največ 8192 MB

Programska oprema

HP Recovery Manager, HP SoftPaq Download Manager, Roxio Creator Business 10, Microsoft® Office 2007 Ready (60-dnevni brezplačni preizkus)

Trdi disk

Trdi disk Serial ATA 160, 250 ali 320 GB (5400 obr./min), HP 3D DriveGuard

Optična naprava

Dvoplastni pogon DVD+/–RW SuperMulti LightScribe

Prikaz

15,4-palčni zaslon WXGA (ločljivost 1280x800) ali 15,4-palčni zaslon WXGA BrightView (ločljivost 1280x800), možnost VoIP – izbirna vgrajena spletna
kamera VGA z vgrajenim dvojnim mikrofonom

Grafika

ATI Radeon™ HD 3200

Velikost (Š x G x V)

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

Teža

Že od 2,5 kg

Napajanje

Litijev-ionski akumulator s 6 celicami (47 Wh) ali 8 celicami (63 Wh); Zunanji pametni napajalnik HP 65 W, tehnologija HP Fast Charge

Življenjska doba akumulatorja

Do 3 ure (do 7 ur in 45 minut z akumulatorjem HP Extended Life, do 11 ur in 20 minut z akumulatorjem HP Ultra-Capacity)

Zvočna kartica

Zvok High Definition, stereo zvočniki, stereo izhod za slušalke/zvok, stereo vhod za mikrofon, vgrajen mikrofon

Podpora za brezžična omrežja

Broadcom 802.11 a/b/g/draft-n (draft-n v Rusiji ni na voljo), Broadcom 802.11 b/g, izbirno Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant

Komunikacije

56K modem; Krmilnik Marvell Ethernet PCI (10/100 NIC)

Razširitvene reže

Proste reže za dodatne naprave: 1 reža ExpressCard/54, bralnik medijskih kartic

V/I vrata in priključki

4 vrata USB 2.0, VGA, stereo vhod za mikrofon, stereo izhod za slušalke/zvok, priključek za napajanje, priključek RJ-11, priključek RJ-45

Tipkovnica

Tipkovnica standardne velikosti

Kazalna naprava

Sledilna ploščica z drsnim območjem

Varnost

HP ProtectTools, izboljšano zaklepanje pogona, izboljšana zaščita pred zagonom, šifriranje pogonov za HP ProtectTools, HP Spare Key, HP Disk
Sanitizer Ključavnica Kensington, varnostna rešitev McAfee (izbirno)

Garancija

Eno leto za dostavo (v nekaterih državah tudi za prevzem in vračilo izdelka (nadgradnje so na voljo z doplačilom), enoletna garancija za primarni
akumulator
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Prenosni računalnik HP Compaq 6735s
HP priporoča Windows Vista® Business.

Priporočeni pripomočki in storitve
Torba HP Value iz najlona

Cenovno ugodna, lahka in vzdržljiva torba je izdelana iz masivnega najlona, zato
je primerna za potovanja. Gosta pena odlično ščiti prenosni računalnik in druge
potrebščine.

Številka izdelka: RR314AA
HP-jeva USB optična potovalna
miška

Kompaktna in lahka optična potovalna miška USB vam zagotavlja prijetno uporabo
in je idealna rešitev za delo na poti.

Številka izdelka: RH304AA
Pametni napajalnik HP 90 W
AC

Z adapterjem HP 90 W Smart Adapter ste lahko priča izjemni moči napajanja kjer
koli blizu električne vtičnice.

Številka izdelka: ED495AA
Primarni akumulator HP
6800s/6700s Series z 8
celicami

Bodite povezani in delajte, kamor vas vodi delo, saj akumulator poslovnih prenosnih
računalnikov HP Compaq in tabličnih računalnikov deluje do šest ur. Ni vam več
treba žrtvovati zmogljivosti, učinkovitosti ali udobja.

Številka izdelka: KU532AA
3-letna podpora za strojno
opremo naslednji delavnik na
mestu

HP ponuja zamenjavo nedelujočega dela strojne opreme pri stranki naslednji delovni
dan, če težave ni mogoče rešiti na daljavo. Ponuja enostaven nakup in popravilo
strojne opreme pri stranki za vaš izdelek HP.

Številka izdelka: UK704E

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/hpoptions

