Ισχύς για υψηλή απόδοση. Το πιο ισχυρό HP Mobile Workstation.
Η HP συνιστά Windows Vista® Business.

Φορητός σταθμός εργασίας HP EliteBook 8730w
Το HP EliteBook 8730w Mobile Workstation σάς βοηθά να
διαχειριστείτε τις πιο απαιτητικές εφαρμογές και παρέχει
φορητότητα.
Το HP Mobile Workstation περιέχει υλικό που υποστηρίζει
πλούσιο γραφικό περιβάλλον
Εξασφαλίστε υποστήριξη της μεγαλύτερης χρωματικής
γκάμας, την πιο πλούσια ποιότητα θέασης και σταθερά,
ακριβή αποτελέσματα με την προαιρετική οθόνη HP
DreamColor. Γραφικά σταθμού εργασίας με πιστοποίηση
ISV, έως 1 GB OpenGL με υποστήριξη VRAM και
DirectX-10 σάς παρέχουν δυνατότητες γρήγορης, ακριβούς
απόδοσης. Το DVI διπλής σύνδεσης σάς παρέχει
υποστήριξη μέσω προαιρετικής επιτραπέζιας σύνδεσης για
οθόνες ιδιαίτερα υψηλής ανάλυσης, ενώ η θύρα eSATA
παρέχει γρήγορη σύνδεση προς μια εξωτερική συσκευή
αποθήκευσης.
Μέγιστη απόδοση στο γραφείο και έξω από αυτό
Απολαύστε νέα επίπεδα απόδοσης με τους επεξεργαστές
Intel® Core™2 Extreme και Quad-Core 1, με δυνατότητα
εργασίας σε πραγματικό υπολογιστικό περιβάλλον 64-bit
και χωρητικότητα μνήμης 8 GB 2. Παρακολουθήστε,
πραγματοποιήστε διαγνωστικό έλεγχο και επισκευάστε
υπολογιστές μέσω δικτύου με τον Intel® Centrino® 2 με
τεχνολογία vPro™ 3. Αναβαθμίστε ή αντικαταστήστε εύκολα
τον οπτικό δίσκο σας με μια προαιρετική δευτερεύουσα
μονάδα σκληρού δίσκου, με το Upgrade Bay με
υποστήριξη δύο σκληρών δίσκων. Η εγκατάσταση ενός
προαιρετικού, δεύτερου σκληρού δίσκου επιτρέπει RAID 1
Mirroring ή RAID 0 Striping. Το πληκτρολόγιο πλήρους
μεγέθους με ξεχωριστό αριθμητικό πληκτρολόγιο αποδίδει
λειτουργικότητα επιπέδου επιτραπέζιου υπολογιστή.

Εργαστείτε με υψηλή ευκρίνεια
Εγγραφή, επανεγγραφή και αναπαραγωγή βίντεο υψηλής
ευκρίνειας (HD) με την προαιρετική μονάδα Blu-ray R/RE
DVD+/-RW SuperMulti διπλής επίστρωσης4, 5. Η
εξυπηρετική θύρα HDMI σάς επιτρέπει να συνδεθείτε σε
HDTV και οθόνες 6.
Οι καινοτομίες HP Professional Innovations σας βοηθούν
να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας
Με στόχο την αντοχή. Χαρακτηριστικά αναβαθμισμένης
αξιοπιστίας όπως τα HP DuraCase, HP DuraKeys και HP 3D
DriveGuard σάς παρέχουν μια ανθεκτική συσκευή που έχει
δοκιμαστεί ώστε να πληροί το στρατιωτικό πρότυπο MILSTD
810F για δοκιμασίες που περιλαμβάνουν σκόνη και
υψόμετρο 7. Με στόχο την απλότητα. Ενισχύστε την
παραγωγικότητα και μεγιστοποιήστε την ευχρηστία. Με την
κάμερα web 2 MP με λογισμικό για τη συσκευή ανάγνωσης
Business Card Reader δεν θα ξεχάσετε ονόματα, e-mail ή
αριθμούς τηλεφώνου, ενώ είναι ιδανική για βίντεο,
ηλεκτρονικές διασκέψεις και VoIP 8. Με στόχο την
προστασία. Μια σειρά προσαρμόσιμων λύσεων προστασίας
πολλαπλών επιπέδων σάς βοηθά να υπερασπιστείτε το
δίκτυο, τις εφαρμογές και τα δεδομένα σας.
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Η HP συνιστά Windows Vista® Business.
Λειτουργικό σύστημα

Αυθεντικά Windows Vista® Business 32-bit
Αυθεντικά Windows Vista® Business 64-bit
Αυθεντικά Windows Vista® Home Basic
Αυθεντικά Windows Vista® Business με υποβάθμιση σε Windows XP Professional προσαρμοσμένης εγκατάστασης
FreeDOS (διαφέρει ανάλογα με τη χώρα)

Επεξεργαστής

Επεξεργαστής Intel® Core™2 Duo P8600 (2,4 GHz, 1066 MHz FSB, 3 MB L2 cache) ή επεξεργαστές Intel® Core™2 Duo T9400 / T9550 / T9600 / T9800
(2,53 έως 2,93 GHz, 1066 MHz FSB, 6 MB L2 cache) ή επεξεργαστής Intel® Core™2 Extreme X9100 (3,06 GHz, 1066 MHz FSB, 6 MB L2 cache) ή
επεξεργαστές τετραπλού πυρήνα Intel® Core™2 Q9000 / Q9100 / QX9300 (2,26 GHz έως 2,53 GHz, 1066 MHz, 6 ή 12 MB L2 cache)

Chipset

Mobile™ Intel® PM45 Express Chipset

Μνήµη

DDR2, 800 MHz, 2048 ή 4096 MB; 2 υποδοχές SODIMM που υποστηρίζουν μνήμη δύο καναλιών; Δυνατότητα αναβάθμισης σε 8192 MB (μέγιστο)

Λογισμικό

HP Recovery Manager (μόνο Vista), λογισμικό HP Client Manager, HP Client Configuration Management Agent, HP OpenView PC Configuration
Management Solutions, HP Performance Tuning Framework

Πιστοποιήσεις ISV

MCAD: AutoDesk (AutoCAD, Inventor, Revit, Alias Studio, Map 3D, Civil 3D), Bentley (In Roads XM, MicroStation, Navigator), CEI, CoCreate OneSpace,
Dassault CATIA V5, ICEM Surf, Intelligent Light, MSC Software (MSC.Patran, SimXpert), PTC Pro/ENGINEER Wildfire, Sensable, Siemans PLMS (NX, NX
I-deas, Solid Edge, TeamCenter Visualisation, Solidworks. DCC: Adobe (Premiere, After effects, Encore, Photoshop), AutoDesk (3DS MAX/Combustion,
Maya), Avid (Xpress Pro, Media Composer), SoftImage XSI. GIS: ESRI ArcGIS. Πετρέλαιο και φυσικό αέριο: Landmark R5000, Paradigm EPOS, GoCAD,
Schlumberger (GeoFrame, Petrel), SeismicMicro Technology

Σκληρός δίσκος

Σκληρός δίσκος Serial ATA 250 ή 500 GB (5400 rpm) ή 250, 320 ή 500 GB (7200 rpm), μονάδα στερεής κατάστασης 80 GB, HP 3D DriveGuard

Οπτική συσκευή

Upgrade Bay: DVD-ROM, DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe ή μονάδα δίσκου Blue-ray DVD+/-RW SuperMulti DL ή 250 GB / 500 GB (5400 rpm) ή 250
GB / 320 GB / 500 GM (7200 rpm)

Οθόνη

17" WXGA+ (ανάλυση 1440 x 900) ή 17" WSXGA+WVA (ανάλυση 1680 x 1050) ή 17" WUXGA WVA (ανάλυση 1920 x 1200) ή 17" WUXGA RGB LED
WVA (ανάλυση 1920 x 1200) (η οθόνη LED είναι DreamColor Panel διαθέσιμη μόνο με κάρτα γραφικών NVIDIA), προαιρετική κάμερα web 2 MP με
λογισμικό Business Card Reader

Γραφικά

NVIDIA Quadro FX 3700M ή NVIDIA Quadro FX 2700M; Μνήμη βίντεο έως 1 GB; ATI Mobility FireGL V5725

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

3,2 (μπροστά) x 39,3 x 28,2 cm

Βάρος

Ξεκινά από 3,4 kg

Ισχύς

Μπαταρία ιόντων λιθίου 8 στοιχείων (73 WHr), προαιρετική μπαταρία εκτεταμένης διάρκειας HP (52 WHr), προαιρετική μπαταρία υψηλής χωρητικότητας HP
(95 WHr); Εξωτερικό τροφοδοτικό 150W ή 120W HP Smart AC, τεχνολογία γρήγορης φόρτισης HP

Διάρκεια μπαταρίας

Έως 4 ώρες & 15 λεπτά (έως 7 ώρες & 45 λεπτά με μπαταρία εκτεταμένης διάρκειας HP, έως 10 ώρες με μπαταρία υψηλής χωρητικότητας HP)

Ήχος

Ήχος υψηλής πιστότητας, στερεοφωνικά ηχεία, στερεοφωνικά ακουστικά/γραμμή εξόδου, είσοδος στερεοφωνικού μικροφώνου, ενσωματωμένη δυνατότητα
διπλού μικροφώνου

Υποστήριξη ασύρματης επικοινωνίας Intel 802.11a/b/g/draft-n, Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant
Επικοινωνίες

56K μόντεμ; Σύνδεση δικτύου Intel Gigabit (10/100/1000 NIC)

Υποδοχές επέκτασης

Διαθέσιμες υποδοχές πρόσθετων συσκευών: 1 υποδοχή ExpressCard/54, υποδοχή συσκευής ανάγνωσης μέσων

Θύρες και συνδέσεις I/O

4 θύρες USB 2.0, VGA, eSATA, είσοδος στερεοφωνικού μικροφώνου, στερεοφωνικά ακουστικά/έξοδος, Firewire (1394a), HDMI, υποδοχή τροφοδοσίας,
υποδοχή επιτραπέζιας σύνδεσης, υποδοχή για συμπληρωματική μπαταρία, RJ-11, RJ-45

Πληκτρολόγιο

Πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους

Συσκευή κατάδειξης

Δύο εξελιγμένες συσκευές κατάδειξης (touchpad και pointstick) με περιοχή κύλισης

Ασφάλεια

HP ProtectTools, ενσωματωμένο chip ασφαλείας TPM 1.2, αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων HP, HP Disk Sanitizer, ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης
έξυπνων καρτώνMcAfee Security Solution, Υποδοχή κλειδαριάς Kensington, HP Privacy Filter (προαιρετικά)

Λύσεις σύνδεσης σε βάση (Docking)

Σταθμός σύνδεσης HP, Εξελιγμένος σταθμός σύνδεσης HP, βάση οθόνης HP, ρυθμιζόμενη βάση φορητών υπολογιστών HP (όλα διατίθενται ξεχωριστά)

Εγγύηση

Υπηρεσία παραλαβής και επιστροφής 3 ετών (διατίθενται αναβαθμίσεις, παρέχονται ξεχωριστά), εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Επισκεφθείτε τη σελίδα περί αποποίησης www.hp.eu/disclaimer
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Η HP συνιστά Windows Vista® Business.

Συνιστώμενος βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες
Σταθμός σύνδεσης Advanced
HP 2008 180W

Η ιδανικά σχεδιασμένη βάση για το φορητό σας γραφείο με πλήρη πολλαπλασιασμό
θυρών και ένα ευρύ φάσμα εξελιγμένων χαρακτηριστικών. Αυτή η μοναδική λύση
επιφάνειας γραφείου της HP υποστηρίζει τη σύνδεση εν θερμώ που εξασφαλίζει άνεση
χωρίς προβλήματα για τους επαγγελματίες εν κινήσει.
Αριθμός προϊόντος: KQ752AA

Μπαταρία εξαιρετικά υψηλής
χωρητικότητας 12 στοιχείων
της HP

Όταν βρίσκεστε εν κινήσει, χρησιμοποιήστε το notebook σας για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα με την μπαταρία Ultra-Capacity 12 στοιχείων της HP. Αυξήστε τη διάρκεια ζωής
της μπαταρίας του notebook σε έως και 10 ώρες και εξασφαλίστε περισσότερες από 15
ώρες συνολικής λειτουργίας.
Αριθμός προϊόντος: EJ092AA

Έξυπνο τροφοδοτικό σύνθετης
μονάδας AC/Auto/Air HP 90W

Με τον προσαρμογέα HP 90 W AC/Auto/Air Combo Smart Adapter εξασφαλίζετε
εύκολη φόρτιση στη δουλειά, το σπίτι & το αυτοκίνητο. Χρησιμοποιήστε το 'διακόπτη
φόρτισης', επιλέξετε τα σωστά επίπεδα τάσης ή τροφοδοτήστε το notebook μέσα στο
αεροπλάνο.
Αριθμός προϊόντος: AJ652AA

Επαγγελματική δερμάτινη θήκη
HP

Εργαστείτε και ταξιδέψτε με στυλ με εμφάνιση που συμπληρώνει τέλεια τη λειτουργία.
Αποθηκεύστε το notebook, το κινητό τηλέφωνο, τις συσκευές μέσων και άλλα αξεσουάρ
ξέροντας ότι όλα είναι εύκολα προσβάσιμα και ασφαλή.

Αριθμός προϊόντος: RR316AA
3 έτη επιτόπου την επόμενη
εργάσιμη ημέρα, υποστήριξη
υλικού

Η HP παρέχει επιτόπου αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη ημέρα της μονάδας υλικού
που έχει βλάβη, εάν δεν είναι δυνατή η απομακρυσμένη επίλυση του προβλήματος.
Παρέχει εύκολη στην αγορά και εύχρηστη υπηρεσία επιτόπου επισκευής υλικού για το
προϊόν HP σας.
Αριθμός προϊόντος: U4415E

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/notebooks

