Produktivitet med en vri. Ultra-tynn konverterbar tavle i en nyskapende design
HP anbefaler Windows Vista® Business.

HP EliteBook 2730p bærbar PC
Med en startvekt på bare 1,7 kg og en tykkelse på 28,2
mm har HP EliteBook 2730p bærbar PC funksjonaliteten til
en bærbar pluss fleksibiliteten til en tavle.
Omdefinerer hva du kan gjøre når du er på farten
Nye lavspenningsprosessorer og stasjoner med 5400 rpm
øker systemytelsen i et lett pakke. Du kan enkelt bla
gjennom dokumenter og websider med den nye
navigeringsskiven og to forbedrede pekeenheter.
Webkamera på 2 MP 1 med Business Card
Reader-programvare betyr at du aldri mer glemmer navn,
e-postadresser eller telefonnumre. Bruk HP 2700 Ultra-tynn
utvidelsesbase med integrert DVD+/-RW-stasjon som
forankringsstasjon på kontoret, eller ta den med deg på
reiser. Uansett om du er rett over gaten eller på andre
siden av landet vil integrert HP Mobilt bredbånd 2,
Gobi-teknologi, Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN 3 og
Bluetooth® gjøre det enkelt å være tilkoblet på flere steder.
Du kan også legge til HP mobilt bredbånd senere.
Unik widescreen-skjerm med skriveoverflate
Kvikksølvfri 12,1 tommer diagonalt widescreen HP
Illumi-Lite LED-skjerm som er lysere og mer eneegieffektiv
enn standard CCFL-skjermteknologi. Arbeid bedre i skarpe
lysforhold med skjerm for utendørsvisning (tillegg). Den
kjemisk forsterkede glasstoppen slites ikke ved bruk, og
motstår effektene av "pooling".

HPs profesjonelle innovasjoner hjelper deg med å fokusere
på bedriften
Bygd for å vare. Forbedrede pålitelighetsfunksjoner som
HP DuraKeys, HP 3D DriveGuard og chassis i
magnesiumlegering gir deg en holdbar enhet som er testet
og tilfredsstiller den militære standarden MIL-STD 810F i
tester som inkluderer støv, høyde over havet og høy
temperatur 4. Bygd for å forenkle. Øk produktiviteten og
maksimer brukervennligheten. HP QuickLook 2 gir deg
tilgang til e-post, kalender, oppgaver og
kontaktinformasjon på sekunder med et tastetrykk når PCen
er av. Du trenger ikke vente på at systemet skal starte opp
5. Bygd for å beskytte. En rekke tilpassbare
sikkerhetsløsninger i flere lag beskytter nettverket,
programmene og dataene.

HP EliteBook 2730p bærbar PC
HP anbefaler Windows Vista® Business.
Operativsystem

Ekte Windows Vista® Business 32-bits
Ekte Windows Vista® Business med nedgradering til Windows XP Tablet Edition ferdig installert
FreeDOS (kan variere etter land)

Prosessor

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

Brikkesett

Mobile™ Intel® GS45 Express-brikkesett

Minne

DDR2, 800 MHz, 1024, 2048 eller 4096 MB; 2 SODIMM-spor som støtter tokanals minne; Kan oppgraderes til maksimalt 8192 MB

Programvare

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

Harddisk

Serial ATA-harddisk 80 eller 120 GB (5400 rpm), HP 3D DriveGuard

Optisk enhet

DVD+/-RW SuperMulti DL (tilgjengelig i HP 2700 ultra-tynn utvidelsesbase, som er tillegg))

Uttakbare medier

Eksterne Multibay II-enheter som tillegg

Skjerm

12,1" Illumi-Lite WXGA (oppløsning på 1280 x 800), UWVA, med Digitizer eller 12,1" Illumi-Lite WXGA (oppløsning på 1280 x 800), UWVA, med
Digitizer og utendørsvisning (tillegg)

Grafikk

Mobile Intel® Graphics Media Accelerator X4500 HD; Opptil 384 MB delt systemminne

Fysiske mål (B x D x H)

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

Vekt

Starter på 1,70 kg (vekten vil variere etter konfigurasjon)

Strøm

6-cellers (44 Wtimer) litiumionbatteri, HP 2700 Ultra-tynt batteri som tillegg; Ekstern 65-watts HP Smart vs-adapter, HP Fast Charge-teknologi

Batteridriftstid

Opptil 6t 30 min med primærbatteri (opptil 15t med primærbatteri + ekstra HP 2700 ultra-tynt batteri)

Lyd

High Definition-lyd, integrert monohøyttaler, stereohodetelefoner/linje ut, stereomikrofon inn, to integrerte mikrofoner, 2 MP webkamera (tillegg) med Business
Card Reader-programvare

Trådløs støtte

HP mobilt trådløst bredbånd (tillegg, krever tjeneste fra operatør av mobilnettverk); Intel 802.11a/b/g/draft-n, Broadcom 802.11a/b/g/draft-n, Bluetooth®
2.0, HP Wireless Assistant

Kommunikasjon

56k modem; Intel Gigabit nettverkstilkobling (10/100/1000 NIC)

Utvidelsesspor

Ledige spor for tilleggsenheter: 1 ExpressCard/54-spor, Secure Digital-spor

I/O-porter og kontakter

2 USB 2.0-porter, VGA, stereomikrofon inn, stereohodetelefon/linje ut, Firewire (1394a), strømkontakt, RJ-11, RJ-45

Tastatur

Tastatur i full størrelse

Pekeenhet

To forbedrede pekeenheter (berøringsmatte og pekestikke) med rullesone, digital slettepenn og ny navigeringsskive for bruk som tavle-PC

Sikkerhet

HP ProtectTools, TPM Embedded Security Chip 1.2, HP Fingerprint Sensor, HP Disk Sanitizer, smartkortleser som tilleggMcAfee sikkerhetsløsning,
Kensington-låsespor, HP personvernfilter (tillegg)

Dokkingløsninger

HP 2700 ultra-tynn utvidelsesbase, HP ekstern MultiBay II

Garanti

3 års innlevering (henting og retur i noen land (oppgraderinger tilgjengelig, selges separat)) 1 års garanti på primærbatteri

1 Selges separat eller kjøpes som en tilleggsfunksjon

2 Trådløst bredbånd og Gobi-teknologi krever en separat innkjøpt tjenesteavtale. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og dekning i ditt område. Tilgjengelig bare i enkelte land
3 WiFi-tilgangspunkt og Internett-tjeneste er påkrevd, og er ikke inkludert. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkt er begrenset

4 Testingen ble ikke utført for å demonstrere egnethet for DOD-kontaktskrav eller for militær bruk. Testresultatene er ikke en garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene
5 HP QuickLook 2 er tilgjengelig når PCen er av eller i dvalemodus fra Windows XP eller Vista. Tidsfastsettelse kan variere, avhengig av systemkonfigurasjon.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som
følger med de samme produktene og tjenestene. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
Visse Windows Vista®-produktfunksjoner krever avansert eller ekstra maskinvare. Se http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx og
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx for detaljer. Windows Vista® Upgrade Advisor kan hjelpe deg med å finne ut hvilke funksjoner i Windows Vista som vil kjøre på din datamaskin.
Hvis du vil laste ned verktøyet, kan du besøke www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og som brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Microsoft, Windows og Vista® er enten et varemerke eller et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA
og/eller andre land. Intel, Centrino og Core er varemerker eller registrerte varemerker for Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og andre land.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/notebooks
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HP EliteBook 2730p bærbar PC
HP anbefaler Windows Vista® Business.

Anbefalt tilbehør og tjenester
HP 2710p ultratynn
utvidelsesbase

Denne innovative løsningen er perfekt til den bærbare PCen, og er så tilpassbar at du
kan bruke den som forankringsstasjon på kontoret og ta den med på reiser.

Produktnummer: GD229AA
HP 2710p Ultra-slim-batteri
med 6 celler

Alltid på farten? Det utvidede batteriet gir deg det du trenger for å holde den bærbare
PCen i gang i opptil 10 timer.

Produktnummer: RX932AA
HP 90 W smart kombinert
vs-/bil-/fly-adapter

Med HP 90 watt kombinert Smart vs/bil/fly-adapter får du virkelig fleksibel lading på
jobb, hjemme og i bilen. Bruk "ladebryteren" til å velge riktig spenningsnivå, og du kan
til og med lade opp PCen mens du er i fly.

Produktnummer: AJ652AA
HP Executive-veske, ekstra lett

Det profesjonelle eksteriøret på den svært lette Executive-vesken er perfekt sammen med
det funksjonelle interiøret, med oppbevaringsområder og lommer til mobiltelefon og
tilbehør for å holde alt sikret og lett tilgjengelig.

Produktnummer: AL539AA
3 år maskinvarestøtte, neste
virkedag på stedet

HP sørger for utskifting på stedet neste virkedag av den defekte maskinvareenheten hvis
problemet ikke kan løses via fjerndiagnostisering. Tilbyr en lett tilgjengelig, brukervennlig
maskinvarereparasjonstjeneste på stedet for HP-produktet.

Produktnummer: U4415E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/notebooks

