Η HP συνιστά Windows Vista® Business.

Προκαλέστε το κατεστημένο. Οθόνη 15,4 ιντσών διαγωνίως, κλιμακούμενη
ανάλυση, επεξεργαστές AMD

HP Compaq 6735b Notebook PC
Συνδυασμένος με λύσεις AMD Business Class και
εξοπλισμένος με HP Mobile Broadband, ο φορητός
υπολογιστής HP Compaq 6735b παρέχει εκτεταμένες
δυνατότητες σύνδεσης και ενισχυμένη ασφάλεια σε
εξαιρετική τιμή. Αυτός ο εξαιρετικά αξιόπιστος φορητός
υπολογιστής νέας σχεδίασης διαθέτει ενισχυμένες λύσεις
ασφάλειας, άριστη διάρκεια ζωής μπαταρίας και
συμβατότητα με ευρύ φάσμα αξεσουάρ γενικής χρήσης
της HP 1 παρέχοντας μια ολοκληρωμένη επαγγελματική
λύση.
Τεχνολογία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας
Με ευρεία οθόνη 15,4 ιντσών διαγωνίως, επιλέγετε
ανάμεσα σε οθόνη υψηλής ανάλυσης, αντιθαμβωτική
οθόνη ή οθόνη HP BrightView. Επιλέξτε το μοντέλο
επεξεργαστή AMD που σας ταιριάζει: Επεξεργαστής
διπλού πυρήνα AMD Turion™ X2 Ultra, επεξεργαστής
διπλού πυρήνα AMD Turion™ X2, επεξεργαστής διπλού
πυρήνα AMD Athlon™ X2 ή επεξεργαστές AMD
Sempron™ για φορητούς υπολογιστές. Με το Upgrade
Bay με υποστήριξη δύο σκληρών δίσκων, αντικαθιστάτε
εύκολα τη μονάδα οπτικού δίσκου με προαιρετική
δευτερεύουσα μονάδα σκληρού δίσκου ή
πραγματοποιείτε αναβάθμιση σε μονάδα οπτικού δίσκου
επόμενης γενιάς. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε
γρήγορα συγχρονισμό και αποθήκευση των δεδομένων
με διάφορους τύπους συσκευών ή με άλλους χρήστες με
την ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης καρτών
πολυμέσων.

Απολαύστε την ασύρματη συνδεσιμότητα σε
περισσότερες τοποθεσίες
Είτε βρίσκεστε εκτός σπιτιού είτε εκτός πόλης, οι
τεχνολογίες HP Mobile Broadband, Wi-Fi CERTIFIED™
WLAN και Bluetooth® σάς επιτρέπουν να παραμένετε
συνδεδεμένοι σε περισσότερα μέρη.
Οι καινοτομίες HP Professional Innovations σας
βοηθούν να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας
Σχεδιασμένα για να προστατεύουν. Μια σειρά
προσαρμόσιμων λύσεων προστασίας πολλαπλών
επιπέδων σάς βοηθά να υπερασπιστείτε το δίκτυό, τις
εφαρμογές και τα δεδομένα σας. Σχεδιασμένα για να
απλοποιούν. Ενισχύστε την παραγωγικότητά σας και
μεγιστοποιήστε την απλότητα, με δυνατότητες όπως το HP
QuickLook 2, που σας επιτρέπει να προβάλλετε γρήγορα
το e-mail, το ημερολόγιο και τις πληροφορίες για τις
επαφές και τις εργασίες σας με το άγγιγμα ενός
κουμπιού. Σχεδιασμένα για να αντέχουν. Οι αξιόπιστες
λειτουργίες όπως το HP DuraFinish, ο σκελετός κράματος
μαγνησίου και το HP 3D DriveGuard παρέχουν έναν
αξιόπιστο φορητό υπολογιστή που ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις σας.

HP Compaq 6735b Notebook PC
Η HP συνιστά Windows Vista® Business.
Λειτουργικό σύστημα

Αυθεντικά Windows Vista® Business 32-bit
Αυθεντικά Windows Vista® Home Basic
Αυθεντικά Windows Vista® Business με υποβάθμιση σε Windows XP Professional προσαρμοσμένης εγκατάστασης
FreeDOS (διαφέρει ανάλογα με τη χώρα)

Επεξεργαστής

Επεξεργαστής διπλού πυρήνα AMD Turion™ X2 Ultra Mobile ZM-82 / ZM-84 / ZM-86 (έως 2,4 GHz, 2 MB L2 cache) ή επεξεργαστής διπλού πυρήνα AMD
Turion™ X2 Mobile RM-72 (έως 2,1 GHz, 1 MB L2 cache) ή επεξεργαστής διπλού πυρήνα AMD Athlon™ X2 QL-62 (έως 2,0 GHz, 1 MB L2 cache) ή
επεξεργαστής AMD Sempron SI-42 (έως 2,1 GHz, 512 KB L2 cache)

Chipset

Chipset AMD M780G

Μνήµη

DDR2, 800 MHz, 1024, 2048 ή 4096 MB; 2 υποδοχές SODIMM που υποστηρίζουν μνήμη δύο καναλιών; Δυνατότητα αναβάθμισης σε 8192 MB (μέγιστο)

Λογισμικό

HP Recovery Manager (μόνο σε Vista), HP Quicklook 2, Roxio Creator Business 10 και Microsoft Office 2007 Ready (δωρεάν δοκιμή 60 ημερών)

Σκληρός δίσκος

Σκληρός δίσκος Serial ATA 160, 250 ή 320 GB (5400 rpm) ή 160 GB (7200 rpm), HP 3D DriveGuard

Οπτική συσκευή

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

Οθόνη

Οθόνη 15,4" WXGA (ανάλυση 1280 x 800) ή 15,4" WXGA+ (ανάλυση 1680 x 1050 ) με ευρεία γωνία προβολής, δυνατότητα VoIP – προαιρετική
ενσωματωμένη κάμερα web VGA με ενσωματωμένο μικρόφωνο

Γραφικά

ATI Radeon™ HD 3200

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

3,3 (μπροστά) x 35,6 x 26,5 cm

Βάρος

Ξεκινά από 2,7 kg

Ισχύς

Μπαταρία ιόντων λιθίου 6 στοιχείων (55 WHr), προαιρετική μπαταρία HP Extended Life, προαιρετική μπαταρία HP Ultra-Capacity; Εξωτερικό τροφοδοτικό AC
90 W HP Smart, τροφοδοτικό 90 W Smart Combo, τεχνολογία γρήγορης φόρτισης HP

Διάρκεια μπαταρίας

Έως 4 ώρες και 30 λεπτά (έως 8 ώρες και 45 λεπτά με μπαταρία εκτεταμένης διάρκειας HP, έως 11 ώρες και 45 λεπτά με μπαταρία υψηλής χωρητικότητας HP)

Ήχος

Ήχος υψηλής πιστότητας, στερεοφωνικά ηχεία, στερεοφωνικά ακουστικά/γραμμή εξόδου, είσοδος στερεοφωνικού μικροφώνου, ενσωματωμένο μικρόφωνο
(ενσωματωμένη δυνατότητα διπλού μικροφώνου με webcam)

Υποστήριξη ασύρματης επικοινωνίας HP 3G Broadband Wireless (απαιτείται υπηρεσία παροχής φορητού δικτύου), Broadcom 802.11 a/b/g/draft-n (το draft-n δεν είναι διαθέσιμο στη Ρωσία),
Broadcom 802.11b/g, Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant

Επικοινωνίες

56K μόντεμ; Ελεγκτής Broadcom NetLink Gigabit Ethernet PCI (10/100/1000 NIC)

Υποδοχές επέκτασης

Διαθέσιμες υποδοχές πρόσθετων συσκευών: 1 υποδοχή ExpressCard/54, υποδοχή συσκευής ανάγνωσης μέσων

Θύρες και συνδέσεις I/O

4 θύρες USB 2.0, VGA, είσοδος στερεοφωνικού μικροφώνου, στερεοφωνικά ακουστικά/γραμμή εξόδου, Firewire (1394a), τροφοδοτικό, RJ-11, RJ-45, έξοδος
S-video TV, σειριακή θύρα

Πληκτρολόγιο

Πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους

Συσκευή κατάδειξης

Touchpad με ζώνη κύλισης

Ασφάλεια

HP ProtectTools, HP File Sanitizer για το HP Protect Tools, Διαχείριση ασφάλειας του HP Protect Tools, HP SpareKey, προαιρετικός αισθητήρας δακτυλικών
αποτυπωμάτων HP Υποδοχή για κλειδαριά Kensington, HP Privacy Filter (προαιρετικό)

Λύσεις σύνδεσης σε βάση (Docking)

Βασικός σταθμός σύνδεσης HP, εξελιγμένος σταθμός σύνδεσης HP, βάση οθόνης HP, ρυθμιζόμενη βάση φορητών υπολογιστών HP, πολλαπλασιαστής θυρών
HP Mobile (όλα διατίθενται ξεχωριστά)

Εγγύηση

Υπηρεσία παραλαβής και επιστροφής 1 έτους (διατίθενται αναβαθμίσεις, παρέχονται ξεχωριστά), εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία

Επισκεφθείτε τη σελίδα που περιλαμβάνει τη δήλωση αποποίησης στη διεύθυνση www.hp.eu/disclaimer

1 Διατίθεται ξεχωριστά ή ως προαιρετική δυνατότητα.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί αν αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις
ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή
παραλείψεις του παρόντος.
Ορισμένα χαρακτηριστικά προϊόντων Windows Vista® απαιτούν προηγμένο ή πρόσθετο υλικό. Ανατρέξτε στις διευθύνσεις http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx και
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx για λεπτομέρειες. Ο Σύμβουλος αναβάθμισης των Windows Vista® μπορεί να σας βοηθήσει να καθορίσετε ποια χαρακτηριστικά των Windows Vista®
θα εκτελούνται στον υπολογιστή σας. Για να πραγματοποιήσετε λήψη του εργαλείου, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Τα εμπορικά σήματα Bluetooth ανήκουν στον κάτοχό τους και χρησιμοποιούνται από τη Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Vista® είναι εμπορικά σήματα ή σήματα
κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ ή/και άλλες χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.hp.com/eur/notebooks
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Η HP συνιστά Windows Vista® Business.

Συνιστώμενος βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες
Νάιλον τσάντα HP Value

Αυτή η οικονομική, ελαφριά και ανθεκτική θήκη μεταφοράς είναι κατασκευασμένη
από ανθεκτικό νάιλον και είναι ιδανική για ταξίδια. Το αφρώδες υλικό υψηλής
πυκνότητας παρέχει εξαιρετική προστασία για notebook και τα αξεσουάρ κινητής
επικοινωνίας.
Αριθμός προϊόντος: RR314AA

Σταθμός σύνδεσης HP 2008
120W

Η ιδανικά σχεδιασμένη βάση για το φορητό σας γραφείο με πλήρη πολλαπλασιασμό
θυρών και ένα ευρύ φάσμα εξελιγμένων χαρακτηριστικών. Αυτή η μοναδική λύση
επιφάνειας γραφείου της HP υποστηρίζει τη σύνδεση εν θερμώ που εξασφαλίζει άνεση
χωρίς προβλήματα για τους επαγγελματίες εν κινήσει.
Αριθμός προϊόντος: KP080AA

Ρυθμιζόμενη βάση HP για
Notebook

Αυτή η μοναδική εργονομική λύση εξαλείφει την ανάγκη εξωτερικής οθόνης και σας
επιτρέπει την τοποθέτηση της οθόνης του notebook σε επίπεδο που σας βολεύει.

Αριθμός προϊόντος: PA508A
Μπαταρία HP εκτεταμένης
διάρκειας

Χρειάζεστε επιπλέον ισχύ μπαταρίας για τα διαστήματα που βρίσκεστε μακριά από το
γραφείο σας; Είτε βρίσκεστε εκτός γραφείου είτε σε μια συνάντηση μέσα στο γραφείο,
αυτή η ευέλικτη μονάδα παρέχει διάρκεια μεγαλύτερη από τη διπλάσια σε σχέση με τη
βασική μπαταρία σας.
Αριθμός προϊόντος: AJ359AA

3 έτη επιτόπου την επόμενη
εργάσιμη ημέρα, υποστήριξη
υλικού

Η HP παρέχει επιτόπου αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη ημέρα της μονάδας
υλικού που έχει βλάβη, εάν δεν είναι δυνατή η απομακρυσμένη επίλυση του
προβλήματος. Παρέχει εύκολη στην αγορά και εύχρηστη υπηρεσία επιτόπου επισκευής
υλικού για το προϊόν HP σας.
Αριθμός προϊόντος: U4386E

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/hpoptions

