A HP a Windows Vista® Business operációs rendszert ajánlja.

Új lehetőségek. Méretezhető, 15,4"-es kijelző, AMD processzorok

HP Compaq 6735b noteszgép
Az AMD Business Class megoldások és a HP mobil
szélessáv révén a HP Compaq 6735b hordozható
számítógép számos csatlakozási lehetőséget és kiváló
biztonságot kínál kivételes áron. Ez az új tervezésű,
nagy megbízhatóságú notebook továbbfejlesztett
biztonsági megoldásokkal és hosszú üzemidejű
akkumulátorral rendelkezik, kompatibilis sok HP
univerzális kiegészítővel 1, így teljes üzleti megoldást
vihet magával bárhová.
Technológiák az Ön igényeivel összhangban
Választhat a nagy felbontású, tükröződésmentes és HP
BrightView 15,4"-es széles kijelzők közül. Válassza ki
az igényeinek legjobban megfelelő AMD processzort:
kétmagos AMD Turion™ X2 processzort, kétmagos AMD
Turion™ X2 processzort, kétmagos AMD Athlon™ X2
processzort vagy AMD Sempron™ processzort
notebookokhoz. A ké merevlemezt támogató
bővítófókkal az optikai meghajtót köjnnyedén
kicserélheti egy opcionális második merevlemezre, vagy
korszerűsíthet a következő generációs optikai
meghajtóra. Az integrált memóriakártya-olvasóval
gyorsan mentheti és szinkronizálhatja különféle
eszközökön tárolt adatait, és más felhasználók adatait
is.
Csatlakozzon mindenhol vezeték nélkül
Akár a szomszéd utcában, akár az ország más pontján
van, a HP mobil szélessáv, a Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN
és a Bluetooth® technológia egyre több helyen biztosít
kényelmes csatlakozási lehetőséget.

A HP professzionális újításai segítenek az üzletmenetre
koncentrálni
Védelem a kezdetektől fogva. Hálózatát, alkalmazásait
és adatait többrétegű, testreszabható biztonsági
megoldások védelmezik. Egyszerűség a kezdetektől
fogva. Növelheti termelékenységét és egyszerűbbé teheti
a kezelést többek között a HP QuickLook 2
szolgáltatással, mellyel gyorsan, egyetlen
gombnyomással megtekintheti e-mailjet, naptárát,
névjegyeit és feladatait. Tartósság a kezdetektől fogva.
A HP DuraFinish bevonattal, a magnézium-ötvözetű
szerkezettel és a HP 3D DriveGuard szolgáltatásaival
hordozható számítógépe a hosszú utakon is megbízható
marad.
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Operációs rendszer

Eredeti Windows Vista® Business, 32 bites
Eredeti Windows Vista® Home Basic
Eredeti Windows Vista® Business, egyedileg telepített Windows XP Professional rendszerre való visszalépési (downgrade) joggal
FreeDOS (Országonként/térségenként eltérhet)

Processzor

Kétmagos AMD Turion™ X2 Ultra ZM-82 / ZM-84 / ZM-86 mobilprocesszor (max. 2,4 GHz, 2 MB L2 gyorsítótár) vagy kétmagos AMD Turion™ X2 RM-72
mobilprocesszor (max. 2,1 GHz, 1 MB L2 gyorsítótár) vagy kétmagos AMD Athlon™ X2 QL-62 processzor (max. 2,0 GHz, 1 MB L2 gyorsítótár) vagy AMD
Sempron SI-42 processzor (max. 2,1 GHz, 512 KB L2 gyorsítótár)

Lapkakészlet

AMD M780G lapkakészlet

Memória

DDR2, 800 MHz, 1024, 2048 vagy 4096 MB; 2 SODIMM foglalat kétcsatornás memóriaelrendezés támogatásával; Maximum 8192 MB-ig bővíthető

Szoftver

HP Recovery Manager (csak Vista rendszerhez), HP Quicklook 2, Roxio Creator Business 10 és Microsoft Office 2007-re előkészítve (60 napos ingyenes
próbaváltozat)

Merevlemez

Soros ATA merevlemez 160, 250 vagy 320 GB (5400 f/p) vagy 160 GB (7200 f/p), HP 3D DriveGuard

Optikai eszköz

DVD-ROM vagy DVD+/–RW SuperMulti DL LightScribe meghajtó

Képernyő

15,4"-es WXGA (1280 x 800 képpontos felbontás) vagy 15,4"-es WXSGA+ (1680 x 1050 képpontos felbontás), VoIP-ra előkészítve - opcionálisan beépített
VGA webkamera integrált mikrofonnal

Grafikus rendszer

ATI Radeon™ HD 3200

Méretek (sz x h x m)

3,3 (elöl) x 35,6 x 26,5 cm

Súly

2,7 kg-tól kezdődően

Áramellátás

6 cellás lítiumionos akkumulátor (55 Wh), opcionális HP Extended Life akkumulátor, opcionális HP Ultra-Capacity akkumulátor; Külső 90 W-os HP intelligens
hálózati tápegység, 90 W-os intelligens kombinált tápegység, HP gyorstöltő

Akkumulátor üzemideje

Max. 4 óra 30 perc (HP Extended Life akkumulátorral max. 8 óra 45 perc, HP Ultra-Capacity akkumulátorral max. 11 óra 45 perc)

Hangeszközök

High Definition hang, sztereó hangszórók, sztereó fejhallgató-kimenet, sztereó mikrofonbemenet, beépített mikrofon (beépített dupla mikrofon webkamerával)

Vezeték nélküli kapcsolat
támogatása

HP 3G szélessávú hálózat (használatához mobilszolgáltató szükséges), Broadcom 802.11 a/b/g/draft-n (a draft-n Oroszországban nem elérhető),
Broadcom 802.11 b/g, Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant

Kommunikáció

56 kbit/s-os modem; Broadcom NetLink gigabites PCI Ethernet vezérlő (10/100/1000 hálózati kártya)

Bővítőhelyek

Szabad bővítőhelyek további eszközök számára: 1 ExpressCard/54 bővítőhely, médiakártya-olvasó

I/O portok és csatlakozók

4 USB 2.0 port, VGA, sztereó mikrofonbemenet, sztereó fejhallgató-kimenet, Firewire (1394a), tápcsatlakozó, RJ-11, RJ-45, S-video TV-kimenet, soros port

Billentyűzet

Teljes méretű billentyűzet

Mutatóeszköz

Érintőtábla görgetőterülettel

Adatvédelem

HP ProtectTools, HP File Sanitizer for HP Protect Tools, Privacy Manager for HP Protect Tools, HP SpareKey, opcionális HP ujjlenyomat-leolvasó Kensington
zárnyílás, HP Privacy Filter (opcionális)

Dokkolási megoldások

HP alap dokkolóegység, HP Advanced dokkolóegység, HP monitorállvány, HP állítható magasságú hordozhatószámítógép-állvány, HP mobil portreplikátor
(mind külön beszerezhető)

Garancia

1 éves beszállítás (visszaszállításos garancia néhány országban (bővítés lehetséges, külön megvásárolható)), 1 év garancia az elsődleges akkumulátorra

Tekintse meg jognyilatkozatunkat a www.hp.eu/disclaimer címen

1 Külön vagy választható funkcióként megvásárolható.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,
írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetőek további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy
hiányosságokért.
A termék Windows Vista® rendszerrel használható egyes funkcióihoz speciális és további hardver szükséges. A részletes tájékoztatást lásd a http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx és
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx címen. A Windows Vista® Upgrade Advisor segédprogram segítséget nyújt a Windows Vista® rendszer számítógépen futtatható funkcióinak
meghatározásában. Az eszköz a következő címen tölthető le : www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
A Bluetooth elnevezés a jogtulajdonos kereskedelmi védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company licenc birtokában használ. A Microsoft, Windows és Windows Vista® a Microsoft Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

További információkért látogasson el a következő webhelyre:
www.hp.com/eur/notebooks
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Ajánlott tartozékok és szolgáltatások
HP gazdaságos műanyag
számítógéptáska

Ez a tartós műanyagból készült kedvező árú és könnyű hordtáska bármikor útra kész.
A nagy sűrűségű szivacs kiváló védelmet nyújt a noteszgép és a mobil kiegészítők
számára.

Termékszám: RR314AA
HP 2008 120 W
dokkolóállomás

Mobilirodájának tökéletes bázisa teljes porttöbbszörözéssel és különleges jellemzők
széles skálájával. Ez a különleges, üzem közben is dokkolható HP asztali megoldás
az utazó szakemberek zavartalan kényelmét biztosítja.

Termékszám: KP080AA
HP állítható noteszgép állvány

Ezzel a különleges ergonomikus megoldással feleslegessé válik a külső monitor, a
noteszgép kijelzőjét pedig az önnek megfelelő magasságba állíthatja.

Termékszám: PA508A
HP tartós akkumulátor

Nagyobb akkumulátorkapacitásra van szüksége, ha hosszabb ideig van távol az
asztalától? Ezzel a praktikus társsal akár még meg is duplázhatja az
alapakkumulátor élettartamát, amikor házon kívül van egy ügyféllel vagy éppen a
tárgyalóban tartózkodik.
Termékszám: AJ359AA

3 év hardvertámogatás –
következő munkanapon
esedékes helyszíni kiszállás

Ha a hiba nem javítható meg távolról, a HP a következő munkanapon a helyszínen
kicseréli a meghibásodott alkatrészt. Egyszerűen megvásárolható és használható
helyszíni hardverjavítási szolgáltatás a HP termékhez.

Termékszám: U4386E

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/hpoptions

