Παραγωγικότητα με εκπλήξεις. Εξαιρετικά λεπτό, μετατρέψιμο tablet με
πρωτοπορική σχεδίαση
Η HP συνιστά Windows Vista® Business.

Φορητός υπολογιστής HP EliteBook 2730p
Με βάρος από μόλις 1,7 kg/3,7 lb και πάχος 28,2
mm/1,11 ίντσες, ο φορητός υπολογιστής HP EliteBook
2730p προσφέρει τη λειτουργικότητα ενός φορητού
υπολογιστή σε συνδυασμό με την ευελιξία ενός tablet.
Επαναπροσδιορισμός των δυνατοτήτων σας εν κινήσει
Νέοι επεξεργαστές χαμηλής τάσης και μονάδες δίσκου
5400 RPM αυξάνουν την απόδοση του συστήματος σε ένα
ελαφρύ πακέτο. Εύκολη κύλιση σε έγγραφα και ιστοσελίδες
με το νέο jog dial και τις βελτιωμένες συσκευές διπλής
κατάδειξης. Με την κάμερα web 2 MP 1 με λογισμικό
συσκευής ανάγνωσης Business Card Reader δεν ξεχνάτε
ονόματα, e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου. Χρησιμοποιήστε τη
βάση επέκτασης HP 2700 Ultra-Slim με ενσωματωμένη
μονάδα DVD+/-RW ως βάση σύνδεσης στο γραφείο ή
πάρτε την μαζί στις μετακινήσεις σας. Είτε βρίσκεστε απλά
εκτός σπιτιού είτε εκτός πόλης, οι ενσωματωμένες
δυνατότητες HP Mobile Broadband 2, τεχνολογία Gobi,
Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN 3 και Bluetooth® σάς επιτρέπουν
να διατηρείτε τη σύνδεσή σας σε περισσότερα μέρη. Έχετε
επίσης την ευελιξία να προσθέσετε τη λειτουργία HP Mobile
Broadband αργότερα.
Μοναδική ευρεία οθόνη και επιφάνεια γραφής
Επωφεληθείτε από την ευρεία οθόνη HP Illumi-Lite LED 12,1
ιντσών διαγωνίως χωρίς υδράργυρο, η οποία είναι πιο
ελαφριά και εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια σε σύγκριση
με τις οθόνες με τεχνολογία CCFL. Λειτουργεί καλύτερα σε
συνθήκες έντονου φωτισμού με την προαιρετική οθόνη
προβολής σε εξωτερικό χώρο. Η επιφάνεια από χημικά
ενισχυμένο γυαλί αντιστέκεται στη φθορά από τη συνεχή
χρήση και στο φαινόμενο του "pooling"

Οι καινοτομίες HP Professional Innovations σας βοηθούν
να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας
Με στόχο την αντοχή. Βελτιωμένα χαρακτηριστικά
αξιοπιστίας που περιλαμβάνουν HP DuraKeys, HP 3D
DriveGuard και περίβλημα από κράμα μαγνησίου σάς
παρέχουν μια ανθεκτική συσκευή που έχει δοκιμαστεί και
πληροί το στρατιωτικό πρότυπο MIL-STD 810F για δοκιμές
όπου συμπεριλαμβάνονται σκόνη, υψόμετρο και υψηλή
θερμοκρασία 4. Με στόχο την απλότητα. Ενισχύστε την
παραγωγικότητα και μεγιστοποιήστε την ευχρηστία. Το HP
QuickLook 2 σάς επιτρέπει πρόσβαση στο email, στο
ημερολόγιο, σε πληροφορίες εργασιών και επαφών μέσα σε
λίγα δευτερόλεπτα με το άγγιγμα ενός κουμπιού από την
κατάσταση απενεργοποίησης, χωρίς να χρειάζεται να
περιμένετε την εκκίνηση του συστήματος 5. Με στόχο την
προστασία. Μια σειρά προσαρμόσιμων λύσεων προστασίας
πολλαπλών επιπέδων σάς βοηθά να υπερασπιστείτε το
δίκτυο, τις εφαρμογές και τα δεδομένα σας.

Φορητός υπολογιστής HP EliteBook 2730p
Η HP συνιστά Windows Vista® Business.
Λειτουργικό σύστημα

Αυθεντικά Windows Vista® Business 32-bit
Αυθεντικά Windows Vista® Business με υποβάθμιση σε Windows XP Tablet Edition προσαρμοσμένης εγκατάστασης
FreeDOS (διαφέρει ανάλογα με τη χώρα)

Επεξεργαστής

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

Chipset

Mobile™ Intel® GS45 Express Chipset

Μνήµη

DDR2, 800 MHz, 1024, 2048 ή 4096 MB; 2 υποδοχές SODIMM που υποστηρίζουν μνήμη δύο καναλιών; Δυνατότητα αναβάθμισης σε 8192 MB (μέγιστο)

Λογισμικό

HP Recovery Manager (μόνο Vista), HP Client Manager Software, HP Client Configuration Management Agent

Σκληρός δίσκος

Σκληρός δίσκος Serial ATA 80 ή 120 GB (5400 rpm), HP 3D DriveGuard

Οπτική συσκευή

DVD+/-RW SuperMulti DL (διατίθεται στην προαιρετική βάση επέκτασης HP 2700 Ultra Slim)

Αποσπώμενα μέσα

Προαιρετικές εξωτερικές συσκευές Multibay II

Οθόνη

Οθόνη 12,1 ιντσών Illumi-Lite WXGA (ανάλυση 1280 x 800), UWVA, με ψηφιοποιητή ή οθόνη 12,1 ιντσών Illumi-Lite WXGA (ανάλυση 1280 x 800),
UWVA, με ψηφιοποιητή και δυνατότητα προβολής σε εξωτερικό χώρο (προαιρετική)

Γραφικά

Επιταχυντής μέσων γραφικών Mobile Intel® X4500 HD; Έως 384 MB κοινόχρηστης μνήμης συστήματος

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

2,8 (μπροστά) x 29,0 x 21,2 cm

Βάρος

Με βάρος από 1,7 kg (το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση)

Ισχύς

Μπαταρία ιόντων λιθίου 6 στοιχείων (44 WHr), προαιρετική μπαταρία HP 2700 Ultra-Slim Battery; Εξωτερικό τροφοδοτικό AC 65 W HP Smart, τεχνολογία
γρήγορης φόρτισης HP

Διάρκεια μπαταρίας

Έως 6 ώρες και 30 λεπτά με την κύρια μπαταρία (έως 15 ώρες με την κύρια μπαταρία + προαιρετική μπαταρία HP 2700 Ultra-Slim)

Ήχος

Ήχος υψηλής πιστότητας, ενσωματωμένο μονοφωνικό μικρόφωνο, στερεοφωνικά ακουστικά/έξοδος, είσοδος στερεοφωνικού μικροφώνου, διάταξη
ενσωματωμένου διπλού μικροφώνου, προαιρετική κάμερα 2 MP Webcam με λογισμικό συσκευής ανάγνωσης Business Card Reader

Υποστήριξη ασύρματης επικοινωνίας HP Mobile Broadband Wireless (προαιρετικά, απαιτείται υπηρεσία παροχής φορητού δικτύου), Intel 802.11a/b/g/draft-n, Broadcom 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 Secure Digital

Θύρες και συνδέσεις I/O

2 θύρες USB 2.0, VGA, είσοδος στερεοφωνικού μικροφώνου, στερεοφωνικά ακουστικά/έξοδος, Firewire (1394a), υποδοχή τροφοδοσίας, RJ-11, RJ-45

Πληκτρολόγιο

Πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους

Συσκευή κατάδειξης

Βελτιωμένες συσκευές διπλής κατάδειξης (touchpad και μοχλός κατάδειξης) με ζώνη κύλισης, ψηφιακή γραφίδα με δυνατότητα διαγραφής και νέο jog dial για τη
χρήση tablet PC

Ασφάλεια

HP ProtectTools, Ενσωματωμένο chip ασφαλείας TPM 1.2, Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων HP, προαιρετική συσκευή ανάγνωσης Smart Card, HP Disk
SanitizerMcAfee Security Solution, Υποδοχή κλειδαριάς Kensington, HP Privacy Filter (προαιρετικά)

Λύσεις σύνδεσης σε βάση (Docking)

Βάση επέκτασης HP 2700 Ultra-Slim, HP External MultiBay II

Εγγύηση

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

1 Διατίθεται ξεχωριστά ή ως προαιρετική δυνατότητα. 2 Για τη χρήση της ευρυζωνικής τεχνολογίας και της τεχνολογίας Gobi απαιτείται ξεχωριστή σύμβαση υπηρεσιών. Απευθυνθείτε στον παροχέα τεχνικής υποστήριξης
για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την κάλυψη στην περιοχή σας. Διαθέσιμο μόνο σε επιλεγμένες χώρες. 3 Απαιτείται σημείο πρόσβασης WiFi και υπηρεσία παροχής Internet (δεν περιλαμβάνεται). Η

διαθεσιμότητα δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη. 4 Οι δοκιμές δεν υποδεικνύουν καταλληλότητα για τις απαιτήσεις που απορρέουν από συμβάσεις του Υπουργείου Αμύνης των ΗΠΑ (DOD) ή
για στρατιωτικούς σκοπούς. Τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν αποτελούν εγγύηση της μελλοντικής απόδοσης υπό τις ίδιες συνθήκες δοκιμών. 5 Το HP QuickLook 2 είναι προσβάσιμο όταν ο φορητός υπολογιστής είναι
απενεργοποιημένος ή σε αδράνεια από τα Windows XP ή Vista. Ο χρονικός προγραμματισμός μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί αν αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις
ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή
παραλείψεις του παρόντος.
Ορισμένα χαρακτηριστικά προϊόντων Windows Vista® απαιτούν προηγμένο ή πρόσθετο υλικό. Ανατρέξτε στις διευθύνσεις http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx και
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx για λεπτομέρειες. Ο Σύμβουλος αναβάθμισης των Windows Vista® μπορεί να σας βοηθήσει να καθορίσετε ποια χαρακτηριστικά των Windows Vista®
θα εκτελούνται στον υπολογιστή σας. Για να πραγματοποιήσετε λήψη του εργαλείου, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα του κατόχου του και χρησιμοποιείται από την Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Vista® είναι εμπορικά σήματα ή σήματα
κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ ή/και άλλες χώρες. Οι ονομασίες Intel, Centrino και Core είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις ΗΠΑ
και σε άλλες χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/notebooks
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Φορητός υπολογιστής HP EliteBook 2730p
Η HP συνιστά Windows Vista® Business.

Συνιστώμενος βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες
Βάση επέκτασης HP 2710p
Ultra-slim

Αυτή η πρωτοποριακή λύση συνοδεύει άψογα το notebook σας καθώς είναι τόσο ευέλικτη
που μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ως σταθμό σύνδεσης στο γραφείο αλλά και να την
πάρετε μαζί σας στις μετακινήσεις σας.

Αριθμός προϊόντος: GD229AA
Μπαταρία HP 2710p 6
στοιχείων Ultra-slim

Μετακινείστε συνεχώς; Αυτή η προαιρετική μπαταρία παρατεταμένης διάρκειας σάς
προσφέρει όλη την ισχύ που χρειάζεστε για 10 ώρες λειτουργίας του notebook.

Αριθμός προϊόντος: RX932AA
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

Ελαφριά επαγγελματική θήκη
HP

Το επαγγελματικό περίβλημα της εξαιρετικά ελαφριάς επαγγελματικής θήκης ταιριάζει
άψογα με το λειτουργικό εσωτερικό, με χώρους αποθήκευσης για αρχεία, θήκες για το
κινητό τηλέφωνο και τα αξεσουάρ σας, για ασφάλεια και ευκολία πρόσβασης.

Αριθμός προϊόντος: AL539AA
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

