HP priporoča Windows Vista® Business.

Stopite korak naprej. Prilagodljivost, zaslon z diagonalo 15,4 palca,
procesorji AMD

Prenosni računalnik HP Compaq 6735b
Z AMD-jevimi rešitvami poslovnega razreda in funkcijo
HP Mobile Broadband vam prenosni računalnik HP
Compaq 6735b ponuja obširne možnosti povezovanja
in izboljšano varnosti pri izjemni ceni. Ta na novo
oblikovani visoko zanesljivi prenosni računalnik je
opremljen z izboljšanimi varnostnimi rešitvami, izjemno
življenjsko dobo akumulatorja in združljivostjo s
ponudbo HP-jevih univerzalnih pripomočkov 1 za
celovito poslovno rešitev.
Tehnologija, prilagojena vašim potrebam.
S 15,4-palčnim širokim zaslonom izbirate med zasloni z
visoko ločljivostjo, premazom proti bleščanju ali s
tehnologijo HP BrightView. Sami izberete model
procesorja AMD, ki vam najbolj ustreza: dvojedrni
procesor AMD Turion™ X2 Ultra, dvojedrni procesor
AMD Turion™ X2, dvojedrni procesor AMD Athlon™ X2
ali procesorji AMD Sempron™ za prenosne računalnike.
Z ležiščem za nadgradnjo s podporo za dva trda diska
enostavno zamenjate optični pogon z dodatnim trdim
diskom ali optičnim pogonom naslednje generacije. Z
vgrajenim bralnikom pametnih kartic lahko hitro
sinhronizirate in shranite podatke na različne vrste
naprav ali k drugim uporabnikom.
Uživajte v brezžičnem dostopu na več mestih
Ne glede na to, ali ste čez cesto ali na drugem koncu
države, s tehnologijami HP Mobile Broadband, Wi-Fi
CERTIFIED™ in Bluetooth® boste na tak ali drugačen
način vedno povezani.

Z inovacijami HP Professional se lahko osredotočite na
poslovanje
Izdelan za zaščito. Množica večplastnih prilagodljivih
varnostnih rešitev vam pomaga varovati vaše omrežje,
aplikacije in podatke. Izdelan za preprostost. Izboljšajte
produktivnost in hkrati povečajte enostavnost s
funkcijami, kot je HP QuickLook 2, ki vam omogoča
hiter pregled e-pošte, koledarja, stikov in informacij o
opravilih z dotikom enega gumba. Izdelan za trpežnost.
Zanesljive funkcije, kot je HP DuraFinish, podporna
struktura iz magnezijeve zlitine in HP 3D DriveGuard,
zagotavljajo trpežnost vašega prenosnega računalnika.

Prenosni računalnik HP Compaq 6735b
HP priporoča Windows Vista® Business.
Operacijski sistem

Pristni Windows Vista® Business 32-bit
Pristni Windows Vista® Home Basic
Predhodno nameščeni pristni Windows Vista® Business znižan na Windows XP Professional
FreeDOS (različno glede na državo)

Procesor

Dvojedrni mobilni procesor AMD Turion™ X2 Ultra ZM-82/ZM-84/ZM-86 (do 2,4 GHz, 2 MB predpomnilnika L2) ali dvojedrni mobilni procesor AMD
Turion™ X2 RM-72 (do 2,1 GHz, 1 MB predpomnilnika L2) ali dvojedrni procesor AMD Athlon™ X2 QL-62 (do 2 GHz, 1 MB predpomnilnika L2) ali procesor
AMD Sempron SI-42 (do 2,1 GHz, 512 KB predpomnilnika L2)

Nabor vezij

Nabor vezij AMD M780G

Pomnilnik

DDR2, 800 MHz, 1024, 2048 ali 4096 MB; 2 reži SODIMM, ki podpirata dvokanalni pomnilnik; Nadgradljiv do največ 8192 MB

Programska oprema

HP Recovery Manager (samo za operacijski sistem Vista), HP Quicklook 2, Roxio Creator Business 10 in Microsoft Office 2007 Ready (60-dnevni brezplačni
preizkus)

Trdi disk

Trdi disk Serial ATA 160, 250 ali 320 GB (5400 obr./min) ali 160 GB (7200 obr./min), zaščita HP 3D DriveGuard

Optična naprava

Pogon DVD-ROM ali dvoplastni pogon DVD+/–RW SuperMulti LightScribe

Prikaz

15,4-palčni zaslon WXGA (ločljivost 1280×800) ali 15,4-palčni zaslon WSXGA+ (ločljivost 1680×1050) s tehnologijo širokih zornih kotov, možnost VoIP –
izbirna vgrajena spletna kamera VGA z vgrajenim mikrofonom

Grafika

ATI Radeon™ HD 3200

Velikost (Š x G x V)

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

Teža

Že od 2,7 kg

Napajanje

Litijev ionski akumulator s 6 celicami (55 WH), izbirni akumulator HP Extended Life, izbirni akumulator HP Ultra-Capacity; Zunanji pametni napajalnik HP AC
90 W, kombinirani pametni napajalnik 90 W, tehnologija HP Fast Charge

Življenjska doba akumulatorja

Do 4 ure in 30 minut (do 8 ur in 45 minut z akumulatorjem HP Extended Life, do 11 ur in 45 minut z akumulatorjem HP Ultra-Capacity)

Zvočna kartica

Zvok High Definition, stereo zvočniki, stereo izhod za slušalke/zvok, stereo vhod za mikrofon, vgrajen mikrofon (vgrajen dvojni mikrofon s spletno kamero)

Podpora za brezžična omrežja

Brezžična širokopasovna povezava HP 3G (zahteva storitev operaterja mobilnega omrežja), brezžični omrežni vmesnik Broadcom 802.11 a/b/g/draft-n
(draft-n v Rusiji ni na voljo), Broadcom 802.11 b/g, Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant

Komunikacije

56K modem; Omrežni vmesnik Broadcom NetLink Gigabit Ethernet PCI (10/100/1000 NIC)

Razširitvene reže

Proste reže za dodatne naprave: 1 reža ExpressCard/54, bralnik medijskih kartic

V/I vrata in priključki

4 vrata USB 2.0, VGA, stereo vhod za mikrofon, stereo izhod za slušalke/zvok, Firewire (1394a), priključek za napajanje, RJ-11, RJ-45, TV-izhod S-video,
zaporedna vrata

Tipkovnica

Tipkovnica standardne velikosti

Kazalna naprava

Sledilna ploščica z drsnim območjem

Varnost

HP ProtectTools, HP File Sanitizer za HP Protect Tools, Privacy Manager za HP Protect Tools, HP SpareKey, izbirni HP bralnik prstnih odtisov Reža za
ključavnico Kensington, HP Privacy Filter (izbirno)

Rešitve za združevanje

HP Basic Docking Station, HP Advanced Docking Station, HP Monitor Stand, HP Adjustable Notebook Stand, HP Mobile Port Replicator (vse na voljo z
doplačilom)

Garancija

Eno leto za dostavo (v nekaterih državah tudi za prevzem in vračilo izdelka (nadgradnje so na voljo z doplačilom), enoletna garancija za primarni
akumulator

Obiščite naše strani z izjavo o odgovornosti www.hp.eu/disclaimer

1 Naprodaj posebej ali kot izbirna funkcija.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila. Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve so določene v izrecnih izjavah o
garanciji, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne pomeni nikakršne dodatne garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Nekatere funkcije pri izdelkih z operacijskim sistemom Windows Vista® zahtevajo napredno ali dodatno strojno opremo. Podrobnosti si oglejte na naslovu
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx in http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx. S pomočjo orodja Windows Vista® Upgrade Advisor lahko ugotovite,
katere funkcije operacijskega sistema Windows Vista® lahko uporabljate v računalniku. Če želite prenesti to orodje, obiščite spletno mesto www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Bluetooth so blagovne znamke v lasti svojega lastnika, ki jo Hewlett-Packard Company uporablja na podlagi licence. Microsoft, Windows in Vista® so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe
Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
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HP priporoča Windows Vista® Business.

Priporočeni pripomočki in storitve
Torba HP Value iz najlona

Cenovno ugodna, lahka in vzdržljiva torba je izdelana iz masivnega najlona, zato
je primerna za potovanja. Gosta pena odlično ščiti prenosni računalnik in druge
potrebščine.

Številka izdelka: RR314AA
Priklopna postaja HP 2008 120
W

Odlično oblikovan za vašo mobilno pisarno s popolno replikacijo vrat in širokim
spektrom naprednih funkcij. Ta edinstvena HP-jeva rešitev za namizje podpira
priključevanje med delovanjem, kar omogoča enostavnost in prikladnost za
strokovnjake na poti.
Številka izdelka: KP080AA

Nastavljivo stojalo za
prenosnik HP

Zaradi te edinstvene ergonomske rešitve prihranite nakup zunanjega monitorja,
zaslon prenosnika pa lahko postavite tako, kot vam ustreza.

Številka izdelka: PA508A
Akumulator HP Extended Life

Potrebujete bolj zmogljiv akumulator za obdobja, ko niste za mizo? Ta priročni
pripomoček lahko podaljša delovanje računalnika z akumulatorjem za več kot
dvakrat ne glede na to, ali ste s strankami zunaj pisarne ali v sejni sobi na koncu
hodnika.
Številka izdelka: AJ359AA

3-letna podpora za strojno
opremo naslednji delavnik na
mestu

HP ponuja zamenjavo nedelujočega dela strojne opreme pri stranki naslednji delovni
dan, če težave ni mogoče rešiti na daljavo. Ponuja enostaven nakup in popravilo
strojne opreme pri stranki za vaš izdelek HP.

Številka izdelka: U4386E

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/hpoptions

