HP anbefaler Windows Vista® Business.

Gør op med status quo. Skalerbar, 15,4" (målt diagonalt) skærm,
AMD-processorer

HP Compaq 6735b bærbar pc
Med HP Compaq 6735b notebook pc'en, der har
masser af AMD-virksomhedsløsninger samt HP Mobile
Broadband, får du omfattende tilslutningsmuligheder og
ekstra sikkerhed til en exceptionel pris. Denne
nydesignede, særdeles driftsikre bærbare pc er udstyret
med udvidede sikkerhedsløsninger, lang batteritid og
kan endvidere udstyres med et udvalg af HP's universelle
tilbehør 1, så du får en komplet løsning.
Teknologi i overensstemmelse med dine behov
I forbindelse med den 15,4" store bredskærm kan du
vælge mellem skærm med høj opløsning, refleksfri
skærm eller HP BrightView skærm. Vælg den
AMD-processor, der passer til dit behov: AMD Turion™
X2 Ultra Dual-Core Processor, AMD Turion™ X2
Dual-Core Processor, AMD Athlon™ X2 Dual-Core
Processor eller AMD Sempron™ Processorer til notebook
pc'er. Med opgraderingsbåsen til to harddiske kan du
nemt udskifte det optiske drev med en ekstra harddisk
eller opgradere til næste generation optiske drev. Du
kan hurtigt synkronisere og lagre data med forskellige
typer enheder eller andre brugere via den integrerede
mediekortlæser.
Få trådløs forbindelse flere steder
Uanset om du står på den anden side af gaden eller i
den anden ende af landet, sørger HP Mobile
Broadband, Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN og
Bluetooth®-teknologier for, at du bevarer forbindelsen.

HP Professional Innovations hjælper dig med at fokusere
på din forretning.
Bygget med henblik på sikkerhed. Et udvalg af
sikkerhedsløsninger i flere lag, der kan tilpasses,
beskytter netværket, applikationer og data. Bygget med
henblik på enkelhed. Øg produktiviteten, og gør det
samtidig så nemt som muligt med funktioner som HP
QuickLook 2, hvor du ved tryk på en knap kan få vist
din e-mail, kalender, kontaktpersoner og opgaver.
Bygget med henblik på holdbarhed. Driftssikre
egenskaber som HP DuraFinish, bærende konstruktioner
i magnesiumlegering og HP 3D DriveGuard gør, at din
bærbare pc kan stå distancen.

HP Compaq 6735b bærbar pc
HP anbefaler Windows Vista® Business.
Operativsystem

Original Windows Vista® Business 32-bit
Original Windows Vista® Home Basic
Brugertilpasset original Windows Vista® Business installeret med downgrade til Windows XP Professional
FreeDOS (kan variere fra land til land)

Processor

AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core Mobile Processor ZM-82/ZM-84/ZM-86 (op til 2,4 GHz, 2 MB L2 cache) eller AMD Turion™ X2 Dual-Core Mobile
Processor RM-72 (op til 2,1 GHz, 1 MB L2 cache) eller AMD Athlon™ X2 Dual-Core Processor QL-62 (op til 2,0 GHz, 1 MB L2 cache) eller AMD Sempron
Processor SI-42 (op til 2,1 GHz, 512 KB L2 cache)

Chipsæt

AMD M780G-chipsæt

RAM

DDR2, 800 MHz, 1024, 2048 eller 4096 MB; 2 SODIMM-sokler, der understøtter dual channel hukommelse; Kan maksimalt opgraderes til 8192 MB

Software

HP Recovery Manager (kun Vista), HP Quicklook 2, Roxio Creator Business 10 og klar til Microsoft Office 2007 (60 dages prøveversion)

Harddisk

Serial ATA-harddisk 160, 250 eller 320 GB (5400 o/m) eller 160 GB (7200 o/m), HP 3D DriveGuard

Optisk enhed

DVD-ROM or DVD+/–RW SuperMulti DL LightScribe Drive

Skærm

15,4" WXGA (1280 x 800 opløsning) eller 15,4" WSXGA+ BrightView (1680 x 1050 opløsning) bred betragtningsvinkel, klar til VoIP - integreret
VGA-webcam (tilbehør) med integreret mikrofon

Grafik

ATI Radeon™ HD 3200

Mål (B x D x H)

3,3 (foran) x 35,6 x 26,5 cm

Vægt

Fra 2,7 kg

Strøm

6-cellers (55 WHr) lithium-ion batteri, HP Extended Life-batteri (tilbehør), HP Ultrakapacitetsbatteri (tilbehør); Ekstern 90 W HP Smart lysnetadapter, 90 W
Smart kombi-adapter, HP Fast Charge-teknologi

Batteritid

Op til 4 t. og 30 min. (op til 8 t. og 45 min. med HP batteri med udvidet levetid, op til 11 t. og 45 min. med HP ultrakapacitetsbatteri)

Lyd

High Definition lyd, stereohøjttalere, stereohovedtelefoner/line out, stereomikrofonindgang, integreret mikrofon (integreret array med to mikrofoner med
webcam)

Understøtter trådløs

HP 3G Broadband Wireless (kræver tjeneste med mobilt netværk), Broadcom 802.11 a/b/g/draft-n (draft-n fås ikke i Rusland), Broadcom 802.11b/g,
Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant

Kommunikation

56K modem; Broadcom NetLink Gigabit Ethernet PCI-controller (10/100/1000 NIC)

Udvidelsessokler

Sokler til yderligere enheder: 1 ExpressCard/54-slot, mediekortlæser

I/O porte og stik

4 USB 2.0 porte, VGA, stereomikrofon, stereohovedtelefoner/line out, Firewire (1394a), strømstik, RJ-11, RJ-45, S-video TV-udgang, seriel port

Tastatur

Tastatur i fuld størrelse

Pegeenhed

Touchpad med rullezone

Sikkerhed

HP ProtectTools, HP File Sanitizer for HP Protect Tools, Privacy Manager for HP Protect Tools, HP SpareKey, HP Fingerprint Sensor (tilbehør) Kensington låse
slot, HP Privacy Filter (tilbehør)

Dockingløsninger

HP elementær dockingstation, HP avanceret dockingstation, HP skærmstativ, HP justerbart stativ til bærbar pc, HP mobil portreplikator (alt sælges separat)

Garanti

1 års indlevering (afhentning og returnering i nogle lande (mulighed for opgradering, der skal anskaffes separat)), 1 års garanti på primært batteri

Se vores hjemmeside vedrørende ansvarsfraskrivelse på www.hp.eu/disclaimer

1 Skal anskaffes særskilt eller købes som tilbehør.
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Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/notebooks
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HP Compaq 6735b bærbar pc
HP anbefaler Windows Vista® Business.

Anbefalet tilbehør og anbefalede services
HP Value nylontaske

Denne lette og holdbare taske til en overkommelig pris er fremstillet af robust nylon.
Tykt skum beskytter den bærbare pc samt tilbehøret.

Produktnummer: RR314AA
HP 2008 120 W dockingstation

Det perfekte hjem til dit mobile kontor med fuld portreplikering og en lang række
avancerede funktioner. Denne HP desktop-løsning understøtter "hot docking", hvilket
gør det nemmere for brugere på farten.

Produktnummer: KP080AA
HP justérbart stativ til bærbar
pc

Denne unikke ergonomiske løsning eliminerer behovet for en ekstern skærm og
betyder, at du kan placere din bærbare skærm i en passende højde.

Produktnummer: PA508A
HP batteri med udvidet levetid

Har du brug for ekstra batteriforsyning, når du er væk fra kontoret i lange perioder?
Uanset om du er på kundebesøg eller holder internt møde kan denne smarte
følgesvend mere end fordoble batterilevetiden.

Produktnummer: AJ359AA
3 års hardwaresupport onsite,
næste hverdag

HP sørger for at udskifte din defekte hardwareenhed den følgende arbejdsdag, hvis
ikke problemet kan løses centralt. Tilbyder hardwarereparation på stedet til dit
HP-produkt.

Produktnummer: U4386E

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/hpoptions

