HP zaleca system Windows Vista® Business.

Czas na zmianę. Skalowalność, panoramiczny ekran o przekątnej 15,4
cala, procesory AMD

Komputer przenośny HP Compaq 6735b
Notebook HP Compaq 6735b z rozwiązaniami AMD
klasy biznesowej i technologią HP Mobile Broadband
oferuje za wyjątkowo niską cenę bogate opcje
połączeń i szereg zabezpieczeń. Ten niezawodny
notebook o nowej konstrukcji, z ulepszonymi
zabezpieczeniami i akumulatorem o wyjątkowo długiej
żywotności, zgodny z zestawem uniwersalnych
akcesoriów HP1, stanowi kompletne rozwiązanie dla
firm.
Rozwiązania techniczne dostosowane do potrzeb
Można wybrać wysokiej rozdzielczości panoramiczny
ekran o przekątnej 15,4 cala z powłoką
przeciwodblaskową lub technologią HP BrightView. Do
tego można wybrać odpowiedni dla siebie model
procesora AMD: AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core,
AMD Turion™ X2 Dual-Core, AMD Athlon™ X2
Dual-Core lub AMD Sempron™. Wnęka rozszerzeń
obsługująca dwa rodzaje dysków twardych pozwala
łatwo wymienić napęd optyczny na opcjonalny drugi
dysk twardy lub napęd optyczny nowej generacji.
Dzięki zintegrowanemu czytnikowi kart pamięci można
szybko synchronizować dane i przechowywać je na
urządzeniach innego typu lub u innych użytkowników.
Więcej miejsc, z których można się łączyć
bezprzewodowo
Technologie HP Mobile Broadband, Wi-Fi CERTIFIED™
WLAN i Bluetooth® zapewniają łączność w różnych
miejscach — zarówno po drugiej stronie ulicy, jak i na
drugim końcu kraju.

Pakiet HP Professional Innovations pozwala firmie
skoncentrować się na zasadniczej działalności
Projektowany z myślą o bezpieczeństwie. Zestaw
wielostopniowych, dostosowywanych zabezpieczeń
chroni sieć, aplikacje i dane. Stworzony z myślą o
prostocie. Funkcja HP QuickLook 2 umożliwia szybkie
przeglądanie wiadomości e-mail, kalendarza oraz listy
kontaktów i zadań za pomocą jednego przycisku,
upraszczając wyszukiwanie informacji i zwiększając
produktywność. Budowany z myślą o trwałości.
Niezawodne rozwiązania HP DuraFinish i HP 3D
DriveGuard oraz szkielet wzmacniający ze stopów
magnezu gwarantują trwałość i wytrzymałość
notebooka nawet podczas dalekich podróży.
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System operacyjny

Oryginalny Windows Vista® Business 32-bitowy
Oryginalny Windows Vista® Home Basic
Oryginalny Windows Vista® Business z możliwością zmiany wersji na niestandardową instalację systemu Windows XP Professional
System FreeDOS (może być różny w zależności od kraju)

Procesor

Procesor AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-82 / ZM-84 / ZM-86 (maks. 2,4 GHz, 2 MB pamięci podręcznej L2) lub AMD Turion™ X2 Dual-Core
Mobile RM-72 (maks. 2,1 GHz, 1 MB pamięci podręcznej L2) lub AMD Athlon™ X2 Dual-Core QL-62 (maks. 2,0 GHz, 1 MB pamięci podręcznej L2) lub
AMD Sempron SI-42 (maks. 2,1 GHz, 512 KB pamięci podręcznej L2)

Zestaw układów

Zestaw układów AMD M780G

Pamięć

DDR2, 800 MHz, 1024, 2048 lub 4096 MB; 2 gniazda SODIMM z obsługą pamięci dwukanałowej; Możliwość rozszerzenia do 8192 MB

Oprogramowanie

HP Recovery Manager (tylko Vista), HP Quicklook 2, Roxio Creator Business 10 i Microsoft Office 2007 Ready (60-dniowa wersja próbna)

Dysk twardy

Dysk twardy Serial ATA 160, 250 lub 320 GB (5400 obr./min) albo 160 GB (7200 obr./min), HP 3D DriveGuard

Urządzenie optyczne

Napęd DVD-ROM lub DVD+/–RW SuperMulti DL LightScribe

Wyświetlacz

15,4-calowy WXGA (rozdzielczość 1280x800) lub 15,4-calowy WSXGA+ (rozdzielczość 1680x1050) o szerokim kącie widzenia, możliwość korzystania z
technologii VoIP — opcjonalna wbudowana kamera internetowa VGA z wbudowanym mikrofonem

Grafika

ATI Radeon™ HD 3200

Wymiary (szer. x głęb. x wys.)

3,3 (z przodu) x 35,6 x 26,5 cm

Waga

Od 2,7 kg

Zasilanie

6-ogniwowy akumulator litowy (55 Wh), opcjonalny akumulator HP Extended Life, opcjonalny akumulator HP Ultra-Capacity; Zasilacz zewnętrzny HP Smart
90 W, zasilacz Smart Combo 90 W, technologia HP Fast Charge

Czas pracy akumulatora

Maks. 4 godz. 30 min (maks. 8 godz. 45 min z akumulatorem HP Extended Life, maks. 11 godz. 45 min z akumulatorem HP Ultra-Capacity)

Karta dźwiękowa

Dźwięk High Definition, głośniki stereo, wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio, wejście mikrofonu stereo, wbudowany mikrofon (zintegrowany
zespół dwóch mikrofonów i kamery internetowej)

Obsługa komunikacji
bezprzewodowej

HP 3G Broadband Wireless (wymaga usług operatora sieci telefonii komórkowej), Broadcom 802.11 a/b/g/draft-n (draft-n nie jest dostępny w Rosji) i
Broadcom 802.11 b/g, Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant

Komunikacja

Modem 56 Kb/s; Karta sieciowa Broadcom NetLink Gigabit Ethernet (10/100/1000) PCI

Gniazda rozszerzeń

Dostępne gniazda urządzeń dodatkowych: jedno gniazdo na kartę ExpressCard/54, czytnik kart pamięci

I/O porty i zlacza

4 porty USB 2.0, VGA, wejście mikrofonu stereo, wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio, Firewire (1394a), złącze zasilania, RJ-11, RJ-45,
wyjście TV S-video, port szeregowy

Klawiatura

Pełnowymiarowa klawiatura

Urządzenie wskazujące

Tabliczka dotykowa z przewijaniem

Bezpieczeństwo

HP ProtectTools, HP File Sanitizer for HP Protect Tools, Privacy Manager for HP Protect Tools, HP SpareKey, opcjonalny czytnik linii papilarnych HP Gniazdo
blokady Kensington, filtr ekranowy HP Privacy Filter (opcjonalny)

Stacje dokowania

Stacja dokowania HP Basic, stacja dokowania HP Advanced, podstawa monitora HP, regulowana podstawa notebooka HP, mobilny replikator portów HP
(wszystkie akcesoria sprzedawane oddzielnie)

Gwarancja

Roczna gwarancja z naprawą w punkcie serwisowym, w niektórych krajach z odbiorem i zwrotem do klienta (dostępne są rozszerzenia gwarancji
sprzedawane oddzielnie), roczna gwarancja na akumulator podstawowy

Więcej informacji można znaleźć na stronie HP z zastrzeżeniami pod adresem www.hp.eu/disclaimer

1 Sprzedawany osobno lub jako wyposażenie opcjonalne.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach
gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub
redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
Niektóre funkcje systemu operacyjnego Windows Vista® wymagają zaawansowanego lub dodatkowego sprzętu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod adresami
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx i http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx. Program Windows Vista® Upgrade Advisor pozwala określić, które
funkcje systemu Windows Vista® będą dostępne na komputerze użytkownika. Narzędzie to można pobrać pod adresem http://www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Znaki towarowe Bluetooth należą do ich właściciela i są wykorzystywane przez firmę Hewlett-Packard Company na podstawie licencji. Microsoft, Windows i Vista® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych krajach.

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/notebooks
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Zalecane akcesoria i usługi
Luksusowy futerał nylonowy HP

Ta doskonała do podróży lekka i trwała torba o przystępnej cenie jest wykonana z
wytrzymałego nylonu. Gęsta pianka zapewnia znakomitą ochronę notebooka i
akcesoriów.

Numer produktu: RR314AA
Stacja dokująca HP 2008 120
W

Doskonała przystań dla Twojego mobilnego biura — z pełną replikacją portów i
wieloma zaawansowanymi funkcjami. Unikatowe rozwiązanie stacjonarne HP, w
którym urządzenie przenośne można umieścić bez wyłączania — wygodne
narzędzie dla tych, którzy wiele spraw załatwiają „w biegu”.
Numer produktu: KP080AA

Regulowana podstawa
notebooka HP

To unikalne, ergonomiczne rozwiązanie eliminuje konieczność stosowania
zewnętrznego monitora i pozwala umieścić wyświetlacz notebooka na wysokości
najlepiej odpowiadającej użytkownikowi.

Numer produktu: PA508A
Akumulator HP Extended Life

Dla tych, którzy muszą dłużej pracować z dala od biurka. Podczas pobytu u klienta
lub zebrania w sali konferencyjnej ten poręczny akumulator zapewnia ponad
dwukrotnie dłuższy czas pracy niż akumulator standardowy.

Numer produktu: AJ359AA
Serwis w miejscu instalacji w
następnym dniu roboczym, 3
lata

Jeśli problem ze sprzętem nie może być rozwiązany zdalnie, HP zapewnia wymianę
uszkodzonego sprzętu u klienta w następnym dniu roboczym. Dla produktu HP
obowiązuje oferta łatwej w zakupie i łatwej w użyciu usługi naprawy sprzętu w
miejscu instalacji.
Numer produktu: U4386E

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/hpoptions

