Svižná produktivita. Ultratenký a přizpůsobitelný tablet v moderním designu
Společnost HP doporučuje systém Windows Vista® Business.

Notebook HP EliteBook 2730p
V notebooku HP EliteBook 2730p o základní hmotnosti
1,7 kg a šířce 28,2 mm se snoubí veškeré funkce
ultratenkého notebooku a flexibilita ultratenkého počítače
tablet.
Co všechno můžete dělat na cestách
Nové nízkonapěťové procesory a disky s 5 400
otáčkami za minutu zvyšují výkon systému v lehkém obalu.
Jednoduše procházejte dokumenty a webové stránky
pomocí nového joysticku a vylepšených duálních
polohovacích zařízení. Webová kamera s rozlišením 2
MP 1 se softwarem Business Card Reader: už si nemusíte
pamatovat jména, e-maily nebo telefonní čísla. Ultratenkou
rozšiřující stanici HP 2700 s integrovanou jednotkou
DVD+/-RW můžete použít jako dokovací stanici v práci
nebo na cestách. Bez ohledu na to, zda se nacházíte na
druhé straně ulice či na druhé straně země, integrovaná
technologie HP Mobile Broadband 2, Gobi, Wi-Fi
CERTIFIED™ WLAN 3 a Bluetooth® vám umožní zůstat
připojeni na více místech. Máte také možnost přidat
technologii HP Broadband Wireless později.
Jedinečný širokoúhlý displej a povrch pro psaní
Využijte technologii neobsahující rtuť, 12,1palcový
širokoúhlý displej HP Illumi-Lite LED, který je lehčí a má
nižší spotřebu než běžná technologie displeje CCFL.
S volitelným displejem pro venkovní použití můžete
pracovat lépe v jasných světelných podmínkách.
Chemicky zesílený skleněný povrch se při opakovaném
použití neopotřebuje a odolává efektům „pólování“.

Inovace HP Professional Innovations vám pomohou
soustředit se na podnikání.
Vyrobeno pro odolnost. Vylepšené funkce spolehlivosti
zahrnující funkce HP DuraKeys, HP 3D DriveGuard a skříň
ze slitiny hořčíku vám poskytují odolné zařízení, které bylo
testováno a je v souladu s vojenským standardem
MIL-STD 810F testů na prach, nadmořskou výšku a vysokou
teplotu 4. Vyrobeno pro zjednodušení. Zvýšení produktivity
při maximálně snadném použití. Funkce HP QuickLook 2
umožňuje přístup k emailové schránce, kalendáři, úkolům
a kontaktům v několika vteřinách stisknutím tlačítka bez
čekání na načtení systému 5. Vyrobeno pro ochranu. Celá
řada vícevrstvých, přizpůsobitelných bezpečnostních řešení
pomáhá chránit vaši síť, aplikace a data.

Notebook HP EliteBook 2730p
Společnost HP doporučuje systém Windows Vista® Business.
Operační systém

Originální Windows Vista® Business 32-bit
Přechod z originálního Windows Vista® Business na vlastní nainstalovaný systém Windows XP Tablet Edition
FreeDOS (může se lišit podle jednotlivých zemí)

Procesor

Nízkonapěťový procesor Intel® Core™2 Duo SL9400 (1,86 GHz, 1066 MHz FSB, 6MB L2 cache)

Čipová sada

Čipová sada Mobile™ Intel® GS45 Express

Paměť

DDR2, 800 MHz, 1 024, 2 048 nebo 4 096 MB; 2 sloty SODIMM podporující dvoukanálovou paměť; Možnost upgradu maximálně na 8 192 MB

Software

HP Recovery Manager (pouze systém Vista), software HP Client Manager, HP Client Configuration Management Agent

Pevný disk

Pevný disk Serial ATA 80 nebo 120 GB (5 400 ot./min), systém HP 3D DriveGuard

Optická jednotka

Dvouvrstvá jednotka DVD+/-RW SuperMulti (dostupná ve volitelné ultratenké rozšiřujicí stanici HP 2700)

Vyjímatelná média

Volitelná externí zařízení Multibay II

Monitor

12,1palcový displej Illumi-Lite WXGA (rozlišení 1 280 x 800), UWVA, zařízení Digitizer nebo 12,1palcový displej Illumi-Lite WXGA (rozlišení 1 280 x 800),
UWVA, se zařízením Digitizer a venkovním zobrazením (volitelné)

Grafická karta

Mobilní grafický adaptér Intel® Graphics Media Accelerator X4500HD; Až 384 MB sdílené systémové paměti

Rozměry (šířka × hloubka × výška)

2,8 (vpředu) × 29,0 × 21,2 cm

Hmotnost

Hmotnost od 1,70 kg (liší se podle konfigurace)

Napájení

6článková (44 watthodin) lithioiontová baterie, volitelná ultratenká baterie HP 2700; Externí adaptér napájení 65 W HP Smart AC, technologie HP Fast
Charge

Životnost baterie

Až 6 hod. 30 min. s primární baterií (až 15 hod. s primární baterií a volitelnou velmi tenkou baterií HP 2700)

Zvuk

Specifikace High Definition Audio, integrované mono reproduktory, stereofonní výstup pro sluchátka/linku, vstup stereofonního mikrofonu, integrovaný duální
mikrofon, volitelná webová kamera s rozlišením 2 MP a softwarem Business Card Reader

Podpora bezdrátové sítě

Bezdrátová technologie HP Mobile Broadband Wireless (volitelná, vyžaduje služby operátora mobilní sítě); Intel 802.11a/b/g/draft-n, Broadcom
802.11a/b/g/draft-n, Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant

Komunikace

modem 56 kb/s; Síťové připojení Intel Gigabit (10/100/1000)

Rozšiřující sloty

Zásuvky pro další zařízení: 1 zásuvka ExpressCard/54, zásuvka pro karty Secure Digital

Vstupně-výstupní porty a konektory

2 porty USB 2.0, VGA, stereofonní vstup pro mikrofon, stereofonní výstup pro sluchátka/linku, Firewire (1394a), síťový konektor, RJ-11, RJ-45

Klávesnice

Standardní klávesnice

Polohovací zařízení

Vylepšená duální polohovací zařízení (touchpad a pointstick) s oblastí pro posouvání, digitální guma a nový joystick pro použití tabletu

Zabezpečení

Nástroj HP ProtectTools, zabudovaný bezpečnostní čip TPM 1.2, snímač otisků prstů HP, nástroj HP Disk Sanitizer, volitelná čtečka karet Smart CardŘešení
zabezpečení McAfee, zásvuka pro zámek Kensington, technologie HP Privacy Filter (volitelná)

Dokovací řešení

Ultratenká rozšiřující stanice HP 2700, externí jednotka HP MultiBay II

Záruka

3letá záruka s doručením (v některých zemích vyzvednutí a vrácení (upgrady jsou k dispozici, lze je zakoupit samostatně)), 1letá záruka na primární baterii

1 Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství

2 Použití bezdrátové technologie broadband a technologie Gobi vyžaduje samostatné zakoupení služby. Informujte se u poskytovatele služeb na dostupnost a pokrytí ve vaší oblasti. K dispozici pouze ve vybraných
zemích

3 Je zapotřebí bezdrátový přístupový bod a služby Internetu, které nejsou součástí dodávky. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená

4 Testování není určeno k předvedení vhodnosti pro vojenské použití. Výsledky testů nejsou zárukou dosažení stejného výkonu při stejných testovacích podmínkách
5 HP QuickLook 2 je k dispozici, když je notebook vypnutý nebo v úsporném režimu systému Windows XP nebo Vista. Doba přechodu do tohoto režimu se může lišit v závislosti na konfiguraci systému.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace zde obsažené mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně
vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční
chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Některé funkce systému Windows Vista® vyžadují pokročilý nebo přídavný hardware. Podrobnosti naleznete na webových stránkách http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx a
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx. Funkce systému Windows Vista®, které bude na vašem počítači možné spustit, zjistíte pomocí nástroje Poradce při upgradu na systém Windows
Vista®. Tento nástroj je k dispozici ke stažení na adrese www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Bluetooth je ochranná známka vlastněná příslušným majitelem a užívaná společností Hewlett-Packard Company v souladu s licencí. Microsoft, Windows a Vista® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné
známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Intel, Centrino a Core jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation a jejích poboček v USA a dalších
zemích.

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/notebooks
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Společnost HP doporučuje systém Windows Vista® Business.

Doporučené příslušenství a služby
Ultratenká rozšiřující základna
HP 2710p

Toto inovativní řešení, dokonalý společník vašeho přenosného počítače, je tak
přizpůsobivé, že je možné ho v kanceláři využít jako dokovací stanici a při odchodu jej
vzít s sebou.

Produktové číslo: GD229AA
6článková baterie HP 2710p
Ultra-slim

Stále na cestách? Rozšiřující baterie nabízí dostatek energie pro až 10hodinový provoz
přenosného počítače.

Produktové číslo: RX932AA
Kombinovaný adaptér HP
90 W Smart AC/Auto/Air

Kombinovaný adaptér napájení HP Smart (90 W, do auta i letadla) nabízí široké
možnosti použití v práci, doma nebo v automobilu. Pomocí přepínače režimu nabíjení
vyberte správné napětí, které zajistí kvalitní a spolehlivé napájení v letadle.

Produktové číslo: AJ652AA
Pouzdro HP Ultralight Executive

Profesionální zevnějšek luxusního ultralehkého pouzdra Ultralight Executive je podpořen
funkčností úložných prostorů pro dokumenty a kapes pro mobilní telefon a příslušenství,
které uchovávají vaše zařízení v bezpečí a vždy na dosah ruky.

Produktové číslo: AL539AA
3 roky, následující pracovní
den na místě, HW podpora

Společnost HP poskytuje službu výměny chybného hardwaru následující pracovní den
v místě zákazníka, pokud problém nelze vyřešit na dálku. K produktům HP je nabízena
snadno zakoupitelná služba oprav hardwaru přímo u zákazníka.

Produktové číslo: U4415E

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/notebooks

