Hatékonyság egy csapásra. Ultravékony, átalakítható tábla-PC innovatív
kialakítással
A HP a Windows Vista® Business operációs rendszert ajánlja.

HP EliteBook 2730p notebook
Mindössze 1,7 kg-os induló súlyával és 28,2 mm-es
vastagságával a HP EliteBook 2730p hordozható
számítógép egyszerre nyújtja egy ultrakönnyű notebook
funkcióit és egy ultravékony tábla-PC rugalmasságát.
A mobil munka újrafogalmazása
Az új, alacsony feszültségű processzorok és az 5400
fordulat/perc sebességű meghajtók nagyobb teljesítményt
biztosítanak. Az új forgógombbal és a továbbfejlesztett
kettős mutatóeszközzel könnyen végiglapozhatja a
dokumentumokat és a weblapokat. A 2 megapixeles
webkamera 1 és a Business Card Reader program
segítségével sosem fogja elfelejteni a neveket, az e-mail
címeket és a telefonszámokat. A beépített DVD+/-RW
meghajtót tartalmazó HP 2700 ultravékony bővítőalap az
irodában dokkolóállomásként használható, de akár útjaira
is magával viheti. Akár a szomszéd utcában, akár az
ország más pontján van, a beépített HP mobil szélessáv 2,
a Gobi technológia, a Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN 3 és a
Bluetooth® technológia egyre több helyen biztosít
csatlakozási lehetőséget. Ráadásul a HP mobil szélessávú
adapter később is beszerelhető.
Egyedi széles képernyő és írófelület
A higanymentes, 12,1 hüvelykes szélesvásznú HP Illumi-Lite
LED kijelző nagyobb fényerejű és hatékonyabb
energiafelhasználást nyújt, mint a szokványos CCFL
kijelzőtechnológia. Az opcionális kültéri kijelző erős
fényben is kiváló képet biztosít. A kémiailag megerősített
üvegborítás nem használódik el, és ellenáll a „pooling”
hatásnak.

A HP professzionális újításai segítenek az üzletmenetre
koncentrálni
Tartósság a kezdetektől fogva. A megbízhatóságot növelő,
továbbfejlesztett funkcióknak, mint például a HP DuraKeys,
a HP 3D DriveGuard funkciónak és a teljes
magnéziumötvözet borításnak köszönhetően ez a
strapabíró számítógép a por, a magas hőmérséklet és a
nagy tengerszint feletti magasság tekintetében megfelel a
MIL-STD 810F katonai előírásnak 4. Egyszerűség a
kezdetektől fogva. Egyszerű használat és hatékony munka.
A HP QuickLook 2 segítségével egyetlen gombnyomással,
a számítógép kikapcsolt állapotában is hozzáférhet
e-mailjeihez, naptárához és névjegyeihez, anélkül hogy
meg kellene várnia, hogy a számítógép betöltse a
rendszert 5. Védelem a kezdetektől fogva. Hálózatát,
alkalmazásait és adatait többrétegű, testreszabható
biztonsági megoldások védelmezik.

HP EliteBook 2730p notebook
A HP a Windows Vista® Business operációs rendszert ajánlja.
Operációs rendszer

Eredeti Windows Vista® Business 32 bites
Eredeti Windows Vista® Business, egyedileg telepített Windows XP Tablet Edition rendszerre való visszalépési (downgrade) joggal
FreeDOS (Országonként/térségenként eltérhet)

Processzor

Intel® Core™2 Duo SL9400 kisfeszültségű processzor (1,86 GHz, 1066 MHz FSB, 6MB L2 gyorsítótár)

Lapkakészlet

Mobile™ Intel® GS45 Express lapkakészlet

Memória

DDR2, 800 MHz, 1024, 2048 vagy 4096 MB; 2 SODIMM foglalat kétcsatornás memóriaelrendezés támogatásával; Maximum 8192 MB-ig bővíthető

Szoftver

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

Merevlemez

Soros ATA merevlemez 80 vagy 120 GB (5400 fordulat/perc), HP 3D DriveGuard

Optikai eszköz

DVD+/-RW SuperMulti DL (opcionális HP 2700 ultravékony bővítőalapban)

Cserélhető hordozók

Külön beszerezhető külső Multibay II

Képernyő

12,1 hüvelykes Illumi-Lite WXGA (1280 x 800 képpontos felbontás), UWVA digitalizálóval vagy 12,1 hüvelykes Illumi-Lite WXGA (1280 x 800 képpontos
felbontás), UWVA digitalizálóval és kültéri megtekintési lehetőséggel (opcionális)

Grafikus rendszer

Mobile Intel® Graphics Media Accelerator X4500 HD; Maximum 384 MB megosztott rendszermemória

Méretek (sz x h x m)

2,8 (elöl) x 29,0 x 21,2 cm

Súly

1,70 kg-tól kezdődően (a súly a konfigurációtól függ)

Áramellátás

6 cellás lítiumionos akkumulátor (44 Wh), opcionális HP 2700 ultravékony akkumulátor; Külső, 65 W-os váltóáramú HP intelligens tápegység, HP gyorstöltő
technológia

Akkumulátor üzemideje

Max. 6 és fél óra az elsődleges akkumulátorral (max. 15 óra az elsődleges akkumulátorral + opcionális HP 2700 ultravékony akkumulátorral)

Hangeszközök

High Definition hang, beépített monó hangszóró, sztereó fejhallgató-kimenet/vonalbemenet, sztereó mikrofonbemenet, beépített duál mikrofoncsatlakozó,
opcionális 2 megapixeles webkamera Business Card Reader szoftverrel

Vezeték nélküli kapcsolat
támogatása

HP mobil szélessávú vezeték nélküli kapcsolat (opcionális, használatához mobilhálózati szolgáltató szükséges); Intel 802.11a/b/g/draft-n, Broadcom
802.11a/b/g/draft-n, Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant

Kommunikáció

56 kbit/s-os modem; Intel gigabites hálózati kártya (10/100/1000 NIC)

Bővítőhelyek

Szabad bővítőhelyek további eszközök számára: 1 ExpressCard/54 bővítőhely, Secure Digital bővítőhely

I/O portok és csatlakozók

2 USB 2.0 port, VGA, sztereó mikrofonbemenet, sztereó fejhallgató-kimenet, Firewire (1394a), tápcsatlakozó, RJ-11, RJ-45

Billentyűzet

Teljes méretű billentyűzet

Mutatóeszköz

Továbbfejlesztett kettős mutatóeszköz (érintőtábla és mutatóceruza) görgetőterülettel, digitális törlőtoll és új forgógomb a táblaszámítógép használatához

Adatvédelem

HP ProtectTools, TPM beépített biztonsági lapka 1.2, HP ujjlenyomat-leolvasó, HP Disk Sanitizer, opcionális intelligenskártya-olvasóMcAfee biztonsági
megoldás, Kensington zárnyílás, HP Privacy Filter (opcionális)

Dokkolási megoldások

HP 2700 ultravékony bővítőalap, HP külső MultiBay II

Garancia

3 éves beszállítás (visszaszállításos garancia néhány országban (bővítés lehetséges, külön megvásárolható)), 1 év garancia az elsődleges akkumulátorra

1 Külön vagy választható funkcióként megvásárolható

2 A szélessávú vezeték nélküli kapcsolat és a Gobi technológia használatához külön szolgáltatási szerződés szükséges. A lefedettséggel és elérhetőséggel kapcsolatban érdeklődjön a környezetében működő
szolgáltatóknál. Csak bizonyos országokban elérhető

3 WiFi hozzáférési pont és internet szolgáltatás szükséges hozzá, melyet a csomag nem tartalmaz. A nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott

4 A tesztelésnek nem volt célja a DOD szerződések követelményeinek, illetve a katonai célú használatnak való megfelelés demonstrálása. A teszteredmények nem nyújtanak garanciát a jövőbeli teljesítményre ezen
tesztelési feltételek mellett

5 A HP QuickLook 2 funkció Windows XP és Vista rendszeren érhető el, ha a notebook ki van kapcsolva vagy hibernálva van. Az időzítések függhetnek a rendszer konfigurációjától.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,
írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetőek további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy
hiányosságokért.
A termék Windows Vista® rendszerrel használható egyes funkcióihoz speciális és további hardver szükséges. A részletes tájékoztatást lásd a http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx és
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx címen. A Windows Vista® Upgrade Advisor segédprogram segítséget nyújt a Windows Vista® rendszer számítógépen futtatható funkcióinak
meghatározásában. Az eszköz a következő címen tölthető le : www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
A Bluetooth elnevezés a jogtulajdonos kereskedelmi védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company licenc birtokában használ. A Microsoft, Windows és Windows Vista® a Microsoft Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az Intel, Centrino és Core az Intel Corporation vagy leányvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.

További információkért látogasson el a következő webhelyre:
www.hp.com/eur/notebooks
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HP EliteBook 2730p notebook
A HP a Windows Vista® Business operációs rendszert ajánlja.

Ajánlott tartozékok és szolgáltatások
HP 2710p ultravékony
bővítőalap

Ez az innovatív megoldás a noteszgép tökéletes társa, az irodában dokkolóállomásként
használható, de ha útra kel, magával is viheti.

Termékszám: GD229AA
HP 2710p hatcellás ultravékony
akkumulátor

Mindig úton van? Ezzel a hosszú élettartamú akkumulátorral akár 10 órán keresztül is
biztosíthatja a noteszgép használatához szükséges áramot.

Termékszám: RX932AA
HP 90 W-os intelligens,
autóban/repülőn használható
kombinált, váltóáramú
tápegység

A HP 90 W-os váltakozó áramú, autós és repülőgépes kombinált adaptert igazán
rugalmasan használhatja munkahelyén, otthonában és az autóban is. Csak állítsa a
töltéskapcsolót a megfelelő állásba, és akár a repülőgépen is biztosíthatja noteszgépe
áramellátását.
Termékszám: AJ652AA

HP Executive tok, könnyű

Az Ultralight Executive tartó professzionális külső megjelenése tökéletesen kiegészíti a
funkcionális belsőt, ahol az akták számára külön tárolóterület, a mobiltelefonhoz és a
kellékekhez tartozó zsebek pedig arról gondolkodnak, mindent biztonságban és
elérhető közelségben tudhat.
Termékszám: AL539AA

3 év hardvertámogatás –
következő munkanapon
esedékes helyszíni kiszállás

Ha a hiba nem javítható meg távolról, a HP a következő munkanapon a helyszínen
kicseréli a meghibásodott alkatrészt. Egyszerűen megvásárolható és használható
helyszíni hardverjavítási szolgáltatás a HP termékhez.

Termékszám: U4415E

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/notebooks

