Käänteentekevää tuottavuutta. Erittäin ohut ja kekseliäästi suunniteltu
tablet-tietokone
HP suosittelee Windows Vista® Business -käyttöjärjestelmää.

HP EliteBook 2730p kannettava tietokone
Tässä vain 1,7 kg:n painoisessa ja 28,2 mm ohuessa HP
EliteBook 2730p -kannettavassa on kaikki erittäin kevyen
kannettavan ominaisuudet ja lisäksi erittäin ohuen Tablet
PC:n joustavuus.
Uusia mahdollisuuksia liikkuville käyttäjille
Uudet matalajännitesuorittimet ja 5400 RPM kiintolevyt
parantavat järjestelmän suorituskykyä kevyessä
pakkauksessa. Selaa helposti asiakirjoja ja verkkosivustoja
uudella ohjauskiekolla ja parannetuilla
kaksoisosoitinlaitteilla. Kahden megapikselin web-kamera
1 on varustettu Business Card Reader -ohjelmistolla, joten et
unohda enää koskaan nimeä, sähköpostiosoitetta tai
puhelinnumeroa. Käytä erittäin ohutta sisäisellä
DVD+/-RW-asemalla varustettua HP 2700
-laajennusasemaa telakointiasemana toimistolla tai kuljeta
sitä mukanasi. Olitpa vain kadun tai vaikka koko maan
toisella puolella, sisäiset HP Mobile Broadband
-ominaisuudet 2, Gobi-teknologia, Wi-Fi CERTIFIED™
WLAN 3 ja Bluetooth® mahdollistavat yhteydenpidon. Voit
myös lisätä halutessasi HP Mobile Broadbandin
myöhemmin.
Ainutlaatuinen laajakuvanäyttö ja kirjoitustaso
Tietokoneessa on diagonaalinen 12,1 tuuman HP
Illumi-Lite-laajakuvanäyttö, jossa ei ole käytetty elohopeaa
ja joka on kirkkaampi ja energiatehokkaampi kuin
tavalliset CCFL-näytöt. Työskentelyä ulkotiloissa helpottaa
valinnainen ulkokäyttöön tarkoitettu näyttö. Sen
kemiallisesti lujitettu lasipinta ei kulu jatkuvasta käytöstä,
eikä pinnan painaminen aiheuta kuvassa väreilyä.

HP:n yritysinnovaatiot auttavat keskittymään
liiketoimintaan
Valmistettu kestämään. Parannetut
luotettavuusominaisuudet, kuten HP DuraKeys, HP 3D
DriveGuard ja täysi magnesiumseosrunko tuottavat
kestävän laitteen, joka on testattu ja täyttää USA:n
armeijan MIL-STD 810F -standardin mm. pöly-, korkeus- ja
lämpötilatesteissä 4. Valmistettu yksinkertaistamaan.
Tehokkuutta ja helppokäyttöisyyttä. HP QuickLook 2:n
avulla voit käyttää sähköpostia, kalenteria, tehtävä- ja
yhteystietoja muutamassa sekunnissa näppäimen
painalluksella, ilman että järjestelmän käynnistystä on
odotettava 5. Valmistettu suojaamaan. Erilaiset
monikerroksiset, muokattavat suojausratkaisut auttavat
verkon, sovellusten ja tietojen suojaamisessa.

HP EliteBook 2730p kannettava tietokone
HP suosittelee Windows Vista® Business -käyttöjärjestelmää.
Käyttöjärjestelmä

Aito Windows Vista® Business 32-bittinen
Aito Windows Vista® Business, jossa Windows XP Tablet Edition valmiiksi esiasennettuna
FreeDOS (voi vaihdella maittain)

Prosessori

Intel® Core™2 Duo -matalajänniteprosessori SL9400 (1,86 GHz, 1066 MHz FSB, 6Mt L2 -välimuisti)

Piirisarja

Mobile Intel® GS45 Express -piirisarja

Muisti

DDR2, 800 MHz, 1 024, 2 048 tai 4 096 Mt; Kaksi SODIMM-paikkaa tukee kaksikanavaista muistia; Päivitettävissä enintään 8192 Mt:uun

Ohjelmisto

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

Kiintolevy

Serial ATA -kiintolevyasema, 80 tai 120 Gt (5 400 kierr./min), HP 3D DriveGuard

Optinen laite

SuperMulti-DVD+/-RW-asema (kaksikerroksinen) (lisävarusteena saatavassa erittäin ohuessa HP 2700 -laajennusasemassa)

Asemavaihtoehdot

Lisävarusteena ulkoiset MultiBay II -laitteet

Näyttö

12.1" Illumi-Lite WXGA (tarkkuus 1280 x 800), UWVA, digitoijalla tai 12.1" Illumi-Lite WXGA (tarkkuus 1280 x 800), UWVA, digitoijalla ja Outdoor View
-laitteella (valinnainen)

Näyttöominaisuudet

Mobile Intel® Graphics Media Accelerator X4500 HD -grafiikkakiihdytin; Enintään 384 Mt:n jaettu järjestelmämuisti

Mitat (L x S x K)

2,8 (etureuna) x 29,0 x 21,2 cm

Paino

1,70 kg:sta alkaen (paino vaihtelee konfiguraation mukaan)

Virta

6-kennoinen (44 Wh) litiumioniakku, lisävarusteena saatava erittäin ohut HP 2700 -akku; Ulkoinen 65 W:n HP Smart -verkkolaite, HP:n pikalataustekniikka

Akun kesto

Enintään 6,5 h perusakulla (jopa 15 h perusakulla ja lisävarusteena hankittavalla erittäin ohuella HP 2700 -akulla)

Ääni

Korkealaatuinen ääni, sisäänrakennettu monokaiutin, stereokuuloke-/linjalähtö, stereomikrofonitulo, sisäänrakennettu kaksoismikrofoninauka, valinnainen
kahden megapikselin web-kamera Business Card Reader -ohjelmistolla

Langattoman lähiverkon tuki

HP Mobile Broadband Wireless (valinnainen, vaatii mobiiliverkko-operaattoripalvelun); Intel 802.11a/b/g/draft-n, Broadcom 802.11a/b/g/draft-n,
Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant

Tietoliikenne

56 kb/s:n modeemi; Intel Gigabit -verkkoyhteys (10/100/1000-verkkokortti)

Laajennuspaikat

Vapaat paikat lisälaitteille: 1 ExpressCard/54-paikka, Secure Digital -paikka

I/O-portit ja liittimet

Kaksi USB 2.0 -porttia, VGA-portti, stereomikrofoniliitäntä, stereokuuloke-/linja ulos -liitäntä, Firewire (1394a) -liitäntä, virtaliitäntä, RJ-11-portti, RJ-45-portti

Näppäimistö

Täysikokoinen näppäimistö

Osoitinlaite

Parannetut kaksoisosoitinlaitteet (ohjauslevy ja paikannintikku) vieritysalueella, digitaalinen lyijykynä ja uusi ohjauskiekko tablet PC -käyttöön

Suojaus

HP ProtectTools, sisäinen TPM-turvasiru 1.2, HP:n sormenjälkitunnistin, HP Disk Sanitizer, lisävarusteena saatava älykortin lukulaiteMcAfeen suojausratkaisu,
Kensington-lukkopaikka, HP:n sivustakatsomissuoja (lisälaite)

Telakointiratkaisut

Erittäin ohuen HP 2700 -akun laajennusyksikkö, HP:n ulkoinen MultiBay II -asema

Takuu

Kolmen vuoden (joissakin maissa nouto- ja palautuspalvelu) (päivityksiä saatavana erikseen), yhden vuoden takuu perusakulle

1 Myydään erikseen tai lisälaitteena

2 Langaton, Internet- ja VoIP-käyttö edellyttävät erikseen tehtävää palvelusopimusta. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus operaattorilta. Saatavana vain tietyissä maissa
3 Langaton tukiasema ja Internet-yhteys ovat pakollisia eivätkä ne sisälly toimitukseen. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettu

4 Testeillä ei pyritty osoittamaan, että laitteet täyttävät puolustusvoimien sopimusvaatimukset tai ovat sopivia sotilaskäyttöön. Testitulokset eivät takaa, että laitteet tulevat jatkossa toimimaan näissä olosuhteissa
5 HP QuickLook 2 on käytettävissä, kun kannettava tietokone on pois päältä tai lepotilassa Windows XP:stä tai Vistasta. Ajoitukset voivat vaihdella riippuen järjestelmän kokoonpanosta.
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HP EliteBook 2730p kannettava tietokone
HP suosittelee Windows Vista® Business -käyttöjärjestelmää.

Suositeltavat lisävarusteet ja palvelut
HP 2710p Ultra-slim
-laajennusjalusta

Se on täydellinen kumppani kannettavallesi. Voit käyttää tätä monipuolista ratkaisua
telakointiasemana toimistossa ja ottaa sen helposti mukaan lähtiessäsi liikkeelle.

Tuotenumero: GD229AA
Erittäin ohut HP 2710p-sarjan
6-kennoinen akku

Aina liikkeellä? Paristojen pidemmän käyttöiän ansiosta kannettavaa voi käyttää jopa
10 tuntia.

Tuotenumero: RX932AA
HP:n älykäs 90 W:n
AC/Auto/Air -yhdistelmäsovitin

HP:n 90 W:n älykäs yhdistelmämuuntaja (verkkovirta/auto/ilma) mahdollistaa laitteen
lataamisen töissä, kotona ja autossa. Valitse oikea jännitetaso kytkimellä. Voit ladata
kannettavan vaikka lentokoneessa.

Tuotenumero: AJ652AA
HP:n erittäin kevyt
johtajalaukku

Ultralight Executive -kotelon ammattimainen ulkoasu täydentää upeasti toimivaa
sisäpuolta, jossa on säilytystilaa kansioille ja taskuja matkapuhelimelle ja lisävarusteille.
Näin kaikki pysyy turvassa ja helposti saatavilla.

Tuotenumero: AL539AA
3 vuotta vaihto seuraavana
arkipäivänä, laitteistotuki

HP tarjoaa viallisen laitteiston yksikön vaihdon seuraavana arkipäivänä, jos ongelmaa ei
voida käsitellä etänä. Tarjoaa HP-tuotteellesi helposti ostettavan, helposti käytettävän
laitteiston korjauspalvelun asennuspaikalla.

Tuotenumero: U4415E

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/notebooks

