HP raadt Windows Vista® Business aan.

Verander de status quo. Schaalbaar, 15,4-inch diagonaal scherm, AMD
processoren

HP Compaq 6735b notebook pc
De HP Compaq 6735b notebook pc biedt AMD
Business Class oplossingen, HP Mobile Broadband,
uitgebreide interfacemogelijkheden en verbeterde
beveiliging voor een zeer scherpe prijs. Deze nieuw
ontworpen, zeer betrouwbare notebook pc biedt
uitgebreide beveiligingsoplossingen, een uitzonderlijke
batterijlevensduur en is compatibel met tal van
universele HP accessoires 1 voor een complete zakelijke
oplossing.
Technologie afgestemd op uw behoeften
Met het 15,4-inch diagonale breedbeeldscherm is er
keuze tussen een hoge-resolutie, een ontspiegeld of een
HP BrightView scherm. U kiest het AMD processormodel
dat geschikt is voor u: AMD Turion™ X2 Ultra dual-core
processor, AMD Turion™ X2 dual-core processor, AMD
Athlon™ X2 dual-core processor of AMD Sempron™
processoren voor notebook pc's. Met de
upgradebehuizing voor 2 vaste schijven kunt u
gemakkelijk de optische drive vervangen door een
optionele tweede vaste schijf of upgraden naar een
optische drive van de nieuwste generatie. Geïntegreerde
mediakaartlezer om data op te slaan en snel te
synchroniseren met verschillende typen apparaten en
andere gebruikers.
Op méér plaatsen draadloos werken
Of u nu dichtbij of ver weg bent, met HP Mobile
Broadband, Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN en
Bluetooth®-technologie kunt u op méér plaatsen
probleemloos verbinding maken.

Dankzij HP's professionele innovaties kunt u zich richten
op uw bedrijf
Gebouwd op veiligheid. Tal van aanpasbare meerlaags
beveiligingsoplossingen beschermen uw netwerk,
applicaties en data. Gebouwd op eenvoud. Kenmerken
als HP QuickLook 2 waarmee u snel, met één druk op
de knop, e-mail, agenda's, contactinformatie en taken
kunt bekijken, verhogen de productiviteit door het u
gemakkelijk te maken. Gebouwd op duurzaamheid.
Betrouwbare kenmerken zoals HP DuraFinish,
magnesiumlegering constructie en HP 3D DriveGuard
zorgen ervoor dat de notebook betrouwbaar werkt en
lang meegaat.

HP Compaq 6735b notebook pc
HP raadt Windows Vista® Business aan.
Besturingssysteem

Legitieme Windows Vista® Business 32-bits
Legitieme Windows Vista® Home Basic
Legitieme Windows Vista® Business met downgrade naar Legitieme Windows XP Professional installatie naar keuze
FreeDOS (kan variëren per land)

Processor

AMD Turion™ X2 Ultra dual-core Mobile processor ZM-82 / ZM-84 / ZM-86 (tot 2,4 GHz, 2 MB L2 cache) of AMD Turion™ X2 dual-core Mobile processor
RM-72 (tot 2,1 GHz, 1 MB L2 cache) of AMD Athlon™ X2 dual-core Processor QL-62 (tot 2 GHz, 1 MB L2 cache) of AMD Sempron processor SI-42 (tot 2,1
GHz, 512 KB L2 cache)

Chipset

AMD M780G chipset

Geheugen

DDR2, 800-MHz, 1024, 2048 of 4096 MB; 2 SODIMM-slots die twee-kanaals geheugen ondersteunen; Uit te breiden tot 8192 MB

Software

HP Recovery Manager (alleen Vista), HP QuickLook 2, Roxio Creator Business 10 en klaar voor Microsoft Office 2007 (gratis 60 dagen op proef)

Vaste schijf

Serial ATA vaste schijf 160, 250 of 320 GB (5400-rpm) of 160 GB (7200-rpm), HP 3D DriveGuard

Optisch apparaat

Dvd-rom of dvd±rw SuperMulti met dubbellaags LightScribe drive

Scherm

15,4-inch WXGA (1280 x 800 resolutie) of 15,4-inch WSXGA+ (1680 x 1050 resolutie), brede inkijkhoeken, klaar voor VoIP - optionele ingebouwde VGA
webcam met geïntegreerde microfoon

Video

ATI Radeon™ HD 3200

Afmetingen (b x d x h)

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

Gewicht

Vanaf 2,7 kg

Voeding

6-cels lithium-ion batterij (55 Watt/uur), optionele HP XL-battery, optionele HP Ultra-capacity battery; Externe 90-Watt HP Smart netadapter, 90-Watt Smart
combo-adapter, HP snelladertechnologie

Levensduur van de batterij

Tot 4 uur en 30 minuten (tot 8 uur en 45 minuten met de HP XL-battery, tot 11 uur en 45 minuten met de HP Ultra-capacity battery)

Audio

High-definition audio, stereoluidsprekers, stereo hoofdtelefoon/lijnuitgang, stereo microfooningang, geïntegreerde microfoon (geïntegreerde dual-array
microfoons met webcam)

Ondersteuning voor draadloos
gebruik

HP 3G draadloos breedband (vereist mobiele serviceprovider), Broadcom 802.11 a/b/g/testversie-n (testversie-n niet beschikbaar in Rusland), Broadcom
802.11b/g, Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant

Communicatie

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

Uitbreidingsslots

Vrije slots voor extra apparaten: 1 ExpressCard/54 slot, mediakaartlezer

I/O-poorten en connectoren

4 USB 2.0 poorten, VGA, stereo microfooningang, stereo hoofdtelefoon/lijnuitgang, Firewire (1394a), voedingsconnector, RJ-11, RJ-45, S-video tv-uitgang,
seriële poort

Toetsenbord

Standaard toetsenbord

Pointing device

Touchpad met scrollzone

Beveiliging

HP ProtectTools, HP File Sanitizer voor HP Protect Tools, Privacy Manager voor HP Protect Tools, HP SpareKey, optionele HP vingerafdruklezer Oog voor
Kensington-slot, HP privacyfilter (optioneel)

Dockingoplossingen

HP Basic dockingstation, HP Advanced dockingstation, HP monitorstandaard, HP instelbare notebookstandaard, HP Mobile Port Replicator (alle apart
verkocht)

Garantie

1 jaar carry-in (haal- en brengservice in sommige landen (upgrades worden apart verkocht)) 1 jaar garantie op primaire batterij

Kijk op de disclaimerpagina voor informatie www.hp.eu/disclaimer

1 Wordt apart of als optie verkocht.

Copyright © 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de
garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies
in dit materiaal.
Voor bepaalde productfuncties van Windows Vista® is geavanceerde of extra hardware nodig. Kijk op http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx en
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx voor informatie. Met de Windows Vista® Upgrade Advisor kunt u bepalen welke functies van Windows Vista® op uw computer werken. U kunt deze
tool downloaden van: www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
De Bluetooth handelsmerken zijn het eigendom van de houder en worden door Hewlett-Packard Company in licentie gebruikt. Microsoft, Windows en Vista® zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van
Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/notebooks
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Aanbevolen accessoires en services
HP Value nylon tas

Deze voordelige, duurzame lichtgewicht draagtas van stevig nylon is klaar om op
weg te gaan. De notebook en de mobiele accessoires zijn beschermd door gebruik
van high-density foam.

Bestelnr.: RR314AA
HP 2008 120-Watt
dockingstation

De perfect ontworpen thuisbasis voor uw mobiele kantoor met volledige
poortreplicatie en tal van geavanceerde functies. Deze unieke HP desktopoplossing
ondersteunt hot-docking om het professionals die veel onderweg zijn gemakkelijk te
maken.
Bestelnr.: KP080AA

HP instelbare
notebookstandaard

Deze unieke ergonomische oplossing maakt een externe monitor overbodig, omdat
het notebookscherm op de juiste hoogte kan worden geplaatst.

Bestelnr.: PA508A
HP XL-battery

Extra batterijvermogen nodig als u langere tijd niet achter uw bureau zit? Deze
praktische Travel Battery verdubbelt de levensduur van de primaire batterij, of u nu
buiten kantoor werkt of in een vergaderruimte aan het andere einde van de gang.

Bestelnr.: AJ359AA
3 jaar on-site respons op de
volgende werkdag, HW
support

HP biedt on-site vervanging op de volgende werkdag voor defecte apparaten als het
probleem niet op afstand kan worden opgelost. Een gemakkelijk aan te schaffen en
te gebruiken on-site hardwarereparatieservice voor uw HP product.

Bestelnr.: U4386E

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions

