Společnost HP doporučuje systém Windows Vista® Business.

Změňte současný stav. Škálovatelný, displej s úhlopříčkou 15,4 palce,
procesory AMD

Notebook HP Compaq 6735b
Notebook HP Compaq 6735b obsahuje řešení AMD
Business Class a technologii HP Mobile Broadband.
Nabízí rozsáhlé možnosti připojení a zvýšení
bezpečnosti za výjimečnou cenu. Tento nově navržený
vysoce spolehlivý notebook je vybaven řešením pro
zvýšení zabezpečení, nabízí vysokou životnost baterie a
kompatibilitu s množstvím univerzálního příslušenství HP
1 a poskytuje tak úplné podnikové řešení.
Technologie sladěná s vašimi potřebami
Širokoúhlý displej o úhlopříčce 15,4 palce, který nabízí
výběr mezi displejem s vysokým rozlišením, antireflexní
vrstvou nebo technologií HP BrightView. Zvolte model
procesoru AMD, který je pro vás nejvhodnější: procesor
AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core, procesor AMD
Turion™ X2 Dual-Core, procesor AMD Athlon™ X2
Dual-Core nebo procesor AMD Sempron™ pro
notebooky. Se zásuvkou na upgrade s podporou druhé
jednotky pevného disku můžete jednoduše nahradit
optickou jednotku sekundárním pevným diskem nebo
upgradovat na další generaci optické jednotky. Rychle
synchronizujte a uložte data s různými typy zařízení
nebo dalšími uživateli pomocí integrované čtečky karet
Media Card.
Užívejte si bezdrátového připojení na více místech
Bez ohledu na to, zda se nacházíte na druhé straně
ulice či na druhé straně země, technologie HP Mobile
Broadband, Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN a Bluetooth®
vám umožní zůstat připojeni na více místech.

Inovace HP Professional Innovations vám pomohou
soustředit se na podnikání.
Vyrobeno pro ochranu. Celá řada vícevrstvých,
přizpůsobitelných bezpečnostních řešení pomáhá
chránit vaši síť, aplikace a data. Vyrobeno pro
zjednodušení. Zvyšte produktivitu při maximálním
zjednodušení pomocí funkce HP QuickLook 2, která
umožňuje jedním stisknutím tlačítka prohlížet údaje z
e-mailu, kalendáře, kontaktů a úloh. Vyrobeno pro
odolnost. Spolehlivé funkce HP DuraFinish, podpůrná
struktura krytu ze slitiny hořčíku a funkce HP 3D
DriveGuard zaručují, že Váš notebook zvládne i velké
zatížení.
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Operační systém

Originální Windows Vista® Business 32-bit
Originální Windows Vista® Home Basic
Originální Windows Vista® Business s vlastní instalací downgradu na systém Windows XP Professional
FreeDOS (může se lišit podle jednotlivých zemí)

Procesor

Procesor AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-82/ZM-84/ZM-86 (až 2,4 GHz, 2 MB mezipaměti L2) nebo AMD Turion™ X2 Dual-Core Mobile
RM-72 (až 2.1 GHz, 1 MB mezipaměti L2) nebo AMD Athlon™ X2 Dual-Core QL-62 (až 2,0 GHz, 1 MB mezipaměti L2) nebo AMD Sempron SI-42 (až 2,1
GHz, 512 kB mezipaměti L2)

Čipová sada

Čipová sada AMD M780G

Paměť

DDR2, 800 MHz, 1 024, 2 048 nebo 4 096 MB; 2 sloty SODIMM podporující dvoukanálovou paměť; Možnost upgradu maximálně na 8 192 MB

Software

Nástroje HP Recovery Manager (pouze Windows Vista), HP Quicklook 2, aplikace Roxio Creator Business 10 a Microsoft Office 2007 Ready (60denní
zkušební verze)

Pevný disk

Pevný disk SATA s kapacitou 160, 250 nebo 320 GB (5 400 ot./min), nebo 160 GB (7 200 ot./min), systém HP 3D DriveGuard

Optická jednotka

Jednotka DVD-ROM nebo DVD+/-RW SuperMulti DL s technologií LightScribe

Monitor

15,4" WXGA (rozlišení 1280 x 800) nebo 15,4" WXGA+ (rozlišení 1680 x 1050), široký zobrazovací úhel, připraveno pro VoIP – volitelná integrovaná
webová kamera VGA s vestavěným mikrofonem

Grafická karta

Grafický adaptér ATI Radeon™ HD 3200

Rozměry (šířka × hloubka × výška)

3,3 (vpředu) × 35,6 × 26,5 cm

Hmotnost

Od 2,7 kg

Napájení

Šestičlánková lithioiontová baterie (55 watthodin), volitelná baterie HP Extended Life, volitelná baterie HP Ultra-Capacity); Externí adaptér střídavého napětí
90 W HP Smart, adaptér 90 W Smart Combo, technologie HP Fast Charge

Životnost baterie

Až 4 hodiny a 30 minut (až 8 hodin a 45 minut s baterií HP Extended Life, až 11 hodin a 45 minut s baterií HP Ultra-Capacity)

Zvuk

Specifikace High Definition Audio, stereofonní reproduktory, stereofonní výstup pro sluchátka/linku, stereofonní vstup pro mikrofon, zabudovaný mikrofon
(zabudovaná dvojice mikrofonů s webovou kamerou)

Podpora bezdrátové sítě

Bezdrátová technologie HP 3G Broadband Wireless (vyžaduje služby operátora mobilní sítě), bezdrátová technologie Broadcom 802.11 a/b/g/draft-n
(varianta draft-n není dostupná pro Rusko) a Broadcom 802.11b/g, Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant

Komunikace

modem 56 kb/s; Síťový řadič Broadcom NetLink Gigabit PCI Ethernet (10/100/1000 NIC)

Rozšiřující sloty

Zásuvky pro další zařízení: 1 zásuvka ExpressCard/54, čtečka karet Media Card

Vstupně-výstupní porty a konektory

4 porty USB 2.0, VGA, stereofonní vstup pro mikrofon, stereofonní výstup pro sluchátka/linku, Firewire (1394a), napájecí konektor, RJ-11, RJ-45, výstup TV
S-Video, sériový port

Klávesnice

Standardní klávesnice

Polohovací zařízení

Zařízení Touchpad s oblastí posouvání

Zabezpečení

Nástroje HP ProtectTools, HP File Sanitizer pro HP Protect Tools, Privacy Manager pro HP Protect Tools, HP SpareKey, volitelně snímač otisků prstů HP Slot pro
zámek Kensington, technologie HP Privacy Filter (volitelně)

Dokovací řešení

Dokovací stanice HP Basic Docking Station a HP Advanced Docking Station, stojan pro monitor HP Monitor Stand, nastavitelný stojan na notebook HP
Adjustable Notebook Stand, replikátor portů HP Mobile Port Replicator (vše lze zakoupit samostatně)

Záruka

1letá záruka s doručením (v některých zemích vyzvednutí a vrácení (upgrady jsou k dispozici, lze je zakoupit samostatně)), 1letá záruka na primární baterii

Navštivte naši stránku s prohlášením www.hp.eu/disclaimer

1 Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace zde obsažené mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně
vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční
chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Některé funkce systému Windows Vista® vyžadují pokročilý nebo přídavný hardware. Podrobnosti naleznete na webových stránkách http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx a
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx. Funkce systému Windows Vista®, které bude na vašem počítači možné spustit, zjistíte pomocí nástroje Poradce při upgradu na systém Windows
Vista®. Tento nástroj je k dispozici ke stažení na adrese www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Bluetooth je ochrannou známkou vlastněnou příslušným vlastníkem a užívanou společností Hewlett-Packard Company na základě licence. Microsoft, Windows a Vista® jsou registrované ochranné známky nebo
ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/notebooks
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Doporučené příslušenství a služby
Nylonové pouzdro HP Value

Tento levný a lehký přenosný obal je vyroben z odolného nylonu. Pěna s vysokou
hustotou nabízí vynikající ochranu přenosného počítače a příslušenství.

Produktové číslo: RR314AA
Dokovací stanice HP 2008
120 W

Perfektní umístění mobilní kanceláře s plnou replikací portů a širokou řadou
pokročilých funkcí. Toto jedinečné stolní řešení HP podporuje připojení za provozu a
zajišťuje bezproblémovou práci mobilních profesionálů.

Produktové číslo: KP080AA
Nastavitelný stojan HP pod
notebook

Toto jedinečné ergonomické řešení eliminuje potřebu externího monitoru a umožní
vám umístit displej notebooku do takové výšky, jaká vám bude nejlépe vyhovovat.

Produktové číslo: PA508A
Baterie HP s prodlouž.
životností

Potřebujete záložní baterii, abyste mohli déle pracovat mimo kancelář? Ať už
jednáte se zákazníkem či máte prezentaci v zasedací místnosti, vždy vám dobře
poslouží tento pohotový pomocník, který prodlouží dobu provozu na jedno nabití o
více než dvojnásobek.
Produktové číslo: AJ359AA

3 roky, následující pracovní
den na místě, HW podpora

Společnost HP poskytuje službu výměny chybného hardwaru následující pracovní
den v místě zákazníka, pokud problém nelze vyřešit na dálku. K produktům HP je
nabízena snadno zakoupitelná služba oprav hardwaru přímo u zákazníka.

Produktové číslo: U4386E

Další informace najdete na webu www.hp.cz/prislusenstvi

