HP anbefaler Windows Vista® Business.

Utfordre Status Quo. Skalerbar skjerm på 15,4 tommer diagonalt,
AMD-prosessorer

HP Compaq 6735b bærbar PC
HP Compaq 6735b bærbar PC har AMD Business
Class-løsninger og HP mobilt bredbånd, og gir deg
omfattende tilkoblingsmuligheter og forbedret sikkerhet
til en eksepsjonell pris. Denne nydesignede og svært
pålitelige bærbare PCen er utstyrt med forbedrede
sikkerhetsløsninger, lang batteridriftstid og kompatibilitet
med et stort utvalg av HPs universelle tilbehør 1 for å gi
den komplette forretningsløsningen.
Teknologi i tråd med dine behov
Med widescreen-skjerm på 15,4 tommer diagonalt
velger du mellom en høyoppløsnings-, antirefleks- eller
HP BrightView-skjerm. Du velger
AMD-prosessormodellen som er riktig for deg: AMD
Turion™ X2 Ultra Dual-Core prosessor, AMD Turion™ X2
Dual-Core prosessor, AMD Athlon™ X2 Dual-Core
prosessor eller AMD Sempron™ prosessorer for
bærbare PCer. Med oppgraderingsrommet som har
støtte for to harddisker kan du enkelt erstatte den optiske
stasjonen med en sekundær harddisk (tillegg) eller
oppgradere til neste generasjon optisk stasjon. Lagre og
synkroniser data raskt med ulike typer enheter eller
andre brukere ved hjelp av den integrerte
mediekortleseren.
Nyt trådløst flere steder
Uansett om du er rett over gaten eller på andre siden av
landet vil HP Mobilt bredbånd, Wi-Fi CERTIFIED™
WLAN og Bluetooth®-teknologi gjøre det enkelt å være
tilkoblet på flere steder.

HPs profesjonelle innovasjoner hjelper deg med å
fokusere på bedriften
Bygd for å beskytte. En rekke tilpassbare
sikkerhetsløsninger i flere lag beskytter nettverket,
programmene og dataene. Bygd for å forenkle. Øk
produktiviteten samtidig som du maksimerer enkelheten
med funksjoner som HP QuickLook 2, som raskt lar deg
se e-post-, kalender-, kontakter- og oppgaveinformasjon
med et knappetrykk. Bygd for å vare. Pålitelige
funksjoner som HP DuraFinish, støttestruktur i
magnesiumlegering og HP 3D DriveGuard gir deg en
pålitelig PC som står løpet ut.

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

Ekte Windows Vista® Business 32-bits
Ekte Windows Vista® Home Basic
Ekte Windows Vista® Business med nedgradering til Windows XP Professional ferdig installert
FreeDOS (kan variere etter land)

Prosessor

AMD Turion™ X2 Ultra firekjerners Mobile prosessor ZM-82 / ZM-84 / ZM-86 (opptil 2,4 GHz, 2 MB L2-cache) eller AMD Turion™ X2 firekjerners Mobile
prosessor RM-72 (opptil 2,1 GHz, 1 MB L2-cache) eller AMD Athlon™ X2 tokjerners prosessor QL-62 (opptil 2,0 GHz, 1 MB L2-cache) eller AMD Sempron
prosessor SI-42 (opptil 2,1 GHz, 512 kB L2-cache)

Brikkesett

AMD M780G-brikkesett

Minne

DDR2, 800 MHz, 1024, 2048 eller 4096 MB; 2 SODIMM-spor som støtter tokanals minne; Kan oppgraderes til maksimalt 8192 MB

Programvare

HP Recovery Manager (bare Vista), HP Quicklook 2, Roxio Creator Business 10 og Microsoft Office 2007 Ready (60 dagers gratis prøveversjon)

Harddisk

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

Optisk enhet

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

Skjerm

15,4" WXGA (oppløsning på 1280 x 800) eller 15,4" WXGA BrightView (oppløsning på 1680 x 1050), bred visningsvinkel, klar for VoIP - integrert
VGA-webkamera med integrert mikrofon som tillegg

Grafikk

ATI Radeon™ HD 3200

Fysiske mål (B x D x H)

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

Vekt

Starter på 2,7 kg

Strøm

6-cellers (55 Wtimer) litiumionbatteri, HP Extended Life-batteri som tillegg, HP Ultra-Capacity-batteri som tillegg; Ekstern 90-watts HP Smart vs-adapter,
90-watts Smart kombinertadapter, HP Fast Charge-teknologi

Batteridriftstid

Opptil 4 t 30 min (opptil 8 t 45 min med HP Extended Life-batteri, opptil 11 t 45 min med HP Ultra Capacity-batteri)

Lyd

High Definition-lyd, stereohøyttalere, stereohodetelefoner/linje ut, stereomikrofon inn, integrert mikrofon (integrert dobbelt mikrofonarray med webkamera)

Trådløs støtte

HP 3G trådløst bredbånd (krever tjeneste fra operatør av mobilnettverk), Broadcom 802.11 a/b/g/draft-n (draft-n ikke tilgjengelig i Russland), Broadcom 802
11b/g, Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant

Kommunikasjon

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

Utvidelsesspor

Ledige spor for tilleggsenheter: 1 ExpressCard/54-spor, mediekortleser

I/O-porter og kontakter

4 USB 2.0-porter, VGA, stereomikrofon inn, stereohodetelefon/linje ut, Firewire (1394a), strømkontakt, RJ-11, RJ-45, S-video TV-utgang, seriell port

Tastatur

Tastatur i full størrelse

Pekeenhet

Touchpad med rullesone

Sikkerhet

HP ProtectTools, HP File Sanitizer for HP Protect Tools, Privacy Manager for HP Protect Tools, HP SpareKey, HP fingeravtrykkssensor som
tillegg Kensington-låsespor, HP personvernfilter (tillegg)

Dokkingløsninger

HP basisforankringsstasjon, HP avansert forankringsstasjon, HP skjermstativ, HP justerbart stativ for bærbar PC, HP Mobile portreplikator (alle selges separat)

Garanti

1 års innlevering (henting og retur i noen land (oppgraderinger tilgjengelig, selges separat)) 1 års garanti på primærbatteri

Besøk vår ansvarsfraskrivelsesside www.hp.eu/disclaimer

1 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
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HP Compaq 6735b bærbar PC
HP anbefaler Windows Vista® Business.

Anbefalt tilbehør og tjenester
HP Value-veske i nylon

Denne rimelige, lette og holdbare bærevesken er laget av solid nylon og er klar for
reiser. Tett skum gir utmerket beskyttelse for den bærbare PCen og mobilt tilbehør.

Produktnummer: RR314AA
HP 2008 120 W
dokkingstasjon

Det perfekte hjemmet for ditt mobile kontor med full portreplikering og et stort utvalg
av avanserte funksjoner. Denne enestående stasjonære HP-løsningen støtter "hot
docking", noe som er praktisk for yrkesutøvere på farten.

Produktnummer: KP080AA
HP justerbart notebook-stativ

Denne enestående ergonomiske løsningen fjerner behovet for en ekstern skjerm og
gir deg muligheten til å posisjonere visningen på din bærbare PC slik det passer
deg.

Produktnummer: PA508A
HP Batteri med utvidet driftstid

Trenger du ekstra batteri for lengre perioder borte fra pulten? Om du er ute av
kontoret med en kunde eller bare nede i gangen i et møterom, kan denne hendige
ledsageren mer enn doble primærbatteriets levetid.

Produktnummer: AJ359AA
3 år maskinvarestøtte, neste
virkedag på stedet

HP sørger for utskifting på stedet neste virkedag av den defekte maskinvareenheten
hvis problemet ikke kan løses via fjerndiagnostisering. Tilbyr en lett tilgjengelig,
brukervennlig maskinvarereparasjonstjeneste på stedet for HP-produktet.

Produktnummer: U4386E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions

