Obrót, który zwiększa produktywność. Supercienki przekształcalny tablet o
nowatorskiej stylistyce
HP zaleca system Windows Vista® Business.

Notebook HP EliteBook 2730p
Notebook HP EliteBook 2730p, który w najlżejszej wersji
waży 1,7 kg i ma grubość 28,2 mm, oferuje funkcje
notebooka oraz elastyczność tabletu.
W podróży można teraz zrobić jeszcze więcej
Nowe, niskonapięciowe procesory i napędy o prędkości
5400 obr./min zapewniają wysoką wydajność systemu
przy niewielkiej wadze. Nowe pokrętło jog dial i
rozszerzone podwójne urządzenia wskazujące ułatwiają
przewijanie dokumentów i stron internetowych. Dzięki
kamerze internetowej o rozdzielczości 2 megapikseli 1 z
oprogramowaniem do odczytywania wizytówek nigdy nie
zapomnisz nazwiska, adresu e-mail czy numeru telefonu.
Notebook można zabrać w podróż lub używać jako
komputera biurkowego razem ze stacją dokowania HP
2700 Ultra-Slim Expansion Base z wbudowanym napędem
DVD+/-RW. Opcjonalna zintegrowana technologia HP
Mobile Broadband 2, technologia Gobi oraz interfejsy
Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN 3 i Bluetooth® zapewniają
łączność w różnych miejscach — zarówno po drugiej
stronie ulicy, jak i na drugim końcu kraju. Technologię HP
Mobile Broadband można zakupić oddzielnie w
późniejszym czasie.
Wyjątkowy panoramiczny ekran i wyświetlacz
Panoramiczny ekran HP Illumi-Lite LED o przekątnej 12,1"
nie zawiera rtęci, a ponadto jest lżejszy i zużywa mniej
energii niż standardowe wyświetlacze oparte na
technologii CCFL. Opcjonalny wyświetlacz zewnętrzny
zapewnia znacznie lepszą jakość obrazu przy jasnym
oświetleniu. Chemicznie wzmocnione szkło nie ściera się
po dłuższym użytkowaniu i nie tworzą się na nim zacieki.

Pakiet HP Professional Innovations pozwala firmie
skoncentrować się na zasadniczej działalności
Budowany z myślą o trwałości. Dzięki rozwiązaniom
zwiększającym niezawodność, takim jak HP DuraKeys, HP
3D DriveGuard i obudowa wykonana całkowicie ze stopu
magnezu, użytkownik otrzymuje wytrzymałe urządzenie,
które zostało przetestowane zgodnie z wymaganiami
standardu wojskowego MIL-STD 810F obejmującego m.in.
testy odporności na pył, wysokość nad poziom morza i
wysoką temperaturę 4. Stworzony z myślą o prostocie.
Rozwiązania zwiększające produktywność i wyjątkowo
łatwa obsługa. Funkcja HP QuickLook 2 zapewnia szybki
dostęp do poczty elektronicznej, kalendarza, zadań i
informacji kontaktowych jednym naciśnięciem przycisku
przy wyłączonym komputerze, bez czekania, aż system się
uruchomi 5. Zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie
Zestaw wielostopniowych, dostosowywanych
zabezpieczeń chroni sieć, aplikacje i dane.

Notebook HP EliteBook 2730p
HP zaleca system Windows Vista® Business.
System operacyjny

Oryginalny Windows Vista® Business 32-bitowy
Oryginalny Windows Vista® Business lub oryginalny Windows XP Tablet Edition (instalowany na zamówienie)
FreeDOS (może być różny w zależności od kraju)

Procesor

Procesor niskonapięciowy Intel® Core™2 Duo SL9400 (1,86 GHz, magistrala FSB 1066 MHz, 6 MB pamięci podręcznej L2)

Zestaw układów

Zestaw układów Mobile™ Intel® GS45 Express

Pamięć

DDR2, 800 MHz, 1024, 2048 lub 4096 MB; 2 gniazda SODIMM z obsługą pamięci dwukanałowej; Możliwość rozszerzenia do 8192 MB

Oprogramowanie

HP Recovery Manager (tylko Vista), oprogramowanie HP Client Manager, HP Client Configuration Management Agent

Dysk twardy

Dysk twardy Serial ATA 80 GB lub 120 GB (5400 obr./min.), HP 3D DriveGuard

Urządzenie optyczne

DVD+/-RW SuperMulti DL (dostępny w opcjonalnej stacji dokowania HP 2700 Ultra Slim Expansion Base)

Nośniki wyjmowalne

Opcjonalne urządzenia zewnętrzne Multibay II

Wyświetlacz

Illumi-Lite WXGA 12,1" (rozdzielczość 1280x800), UWVA, z digitalizatorem lub Illumi-Lite WXGA 12,1" (rozdzielczość 1280x800) UWVA, z
digitalizatorem i wyświetlaczem zewnętrznym (opcjonalnie)

Grafika

Mobile Intel® Graphics Media Accelerator X4500 HD; Maks. 384 MB wspólnej pamięci systemowej

Wymiary (szer. x głęb. x wys.)

2,8 (z przodu) x 29,0 x 21,2 cm

Waga

Najlżejszy model waży 1,70 kg (waga zależy od konfiguracji)

Zasilanie

6-ogniwowy akumulator litowy (44 Wh), opcjonalny akumulator HP 2700 Ultra-Slim; Zasilacz zewnętrzny HP Smart 65 W, technologia HP Fast Charge

Czas pracy akumulatora

Do 6,5 h z akumulatorem podstawowym (do 15 h z akumulatorem podstawowym i z opcjonalnym akumulatorem HP 2700 Ultra-Slim)

Karta dźwiękowa

Dźwięk High Definition, wbudowany głośnik mono, wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio (line out), wejście mikrofonu stereo, wbudowany
podwójny mikrofon, opcjonalna kamera internetowa o rozdzielczości 2 megapikseli z oprogramowaniem do odczytywania wizytówek

Obsługa komunikacji
bezprzewodowej

HP Mobile Broadband Wireless (opcja, wymaga usług operatora sieci telefonii komórkowej); Intel 802.11a/b/g/draft-n, Broadcom 802.11a/b/g/draft-n,
Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant

Komunikacja

Modem 56 Kb/s; karta sieciowa Intel 10/100/1000 Gigabit

Gniazda rozszerzeń

Dostępne gniazda urządzeń dodatkowych: 1 gniazdo na kartę ExpressCard/54, gniazdo na kartę Secure Digital

I/O porty i zlacza

2 porty USB 2.0, VGA, wejście mikrofonu stereo, wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio (line out), Firewire (1394a), złącze zasilania, RJ-11,
RJ-45

Klawiatura

Pełnowymiarowa klawiatura

Urządzenie wskazujące

Dwa rozbudowane urządzenia wskazujące (tabliczka dotykowa i wskaźnik) ze strefą przewijania i cyfrowym piórem do wycierania oraz nowe pokrętło jog
dial używane w trybie tablet PC

Bezpieczeństwo

HP ProtectTools, wbudowany układ zabezpieczający TPM 1.2, czytnik linii papilarnych HP, HP Disk Sanitizer, opcjonalny czytnik kart procesorowychMcAfee
Security Solution, gniazdo blokady Kensington, filtr ekranowy HP Privacy Filter (opcja)

Stacje dokowania

Stacja dokowania HP 2700 Ultra-Slim Expansion Base, zewnętrzny napęd HP MultiBay II

Gwarancja

3-letnia gwarancja z naprawą w punkcie serwisowym, w niektórych krajach z odbiorem i zwrotem do klienta (dostępne są rozszerzenia gwarancji
sprzedawane oddzielnie), roczna gwarancja na akumulator podstawowy

1 Sprzedawany osobno lub jako wyposażenie opcjonalne

2 Korzystanie z szerokopasmowych połączeń bezprzewodowych i technologii Gobi wymaga zawarcia oddzielnej umowy o świadczenie usług. Informacje o dostępności i zasięgu sieci bezprzewodowych na danym
terenie można uzyskać u usługodawcy. Dostępne tylko w wybranych krajach

3 Zestaw nie obejmuje wymaganego punktu dostępowego WiFi. Możliwość korzystania z publicznych bezprzewodowych punktów dostępowych jest ograniczona

4 Testy nie miały na celu wykazania zgodności z wymaganiami kontraktowymi DOD lub przydatności do zastosowań wojskowych. Wyniki testów nie stanowią gwarancji funkcjonowania w przyszłości w takich
samych warunkach

5 Funkcja HP QuickLook 2 jest dostępna również gdy notebook jest wyłączony lub w stanie hibernacji z systemu Windows XP lub Vista. Czas reakcji zależy od konfiguracji systemu.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach
gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub
redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
Niektóre funkcje systemu operacyjnego Windows Vista® wymagają zaawansowanego lub dodatkowego sprzętu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod adresami
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx i http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx. Program Windows Vista® Upgrade Advisor pozwala określić, które
funkcje systemu Windows Vista® będą dostępne na komputerze użytkownika. Narzędzie to można pobrać pod adresem http://www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela, wykorzystywanym przez firmę Hewlett-Packard Company na podstawie licencji. Microsoft, Windows i Vista® są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych krajach. Intel, Centrino i Core są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel
Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/notebooks
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Notebook HP EliteBook 2730p
HP zaleca system Windows Vista® Business.

Zalecane akcesoria i usługi
Stacja dokowania HP 2710p
Ultra-slim Expansion Base

To innowacyjne rozwiązanie jest doskonałym uzupełnieniem notebooka — jest na tyle
elastyczne, że można je wykorzystywać jako stację dokowania w biurze i brać ze sobą
w podróż.

Numer produktu: GD229AA
Akumulator ultracienki
6-komorowy HP 2710p

Zawsze w podróży? Ten zaawansowany opcjonalny akumulator dostarcza energii
umożliwiającej pracę notebooka nawet przez 10 godzin.

Numer produktu: RX932AA
Zasilacz
sieciowy/samochodowy/samol
otowy HP Smart 90 W

Zasilacz HP Smart AC/Auto/Air Combo 90 W daje elastyczne możliwości ładowania i
zasilania w pracy, w domu i w samochodzie. Po ustawieniu przełącznika ładowania na
odpowiednie napięcie można zasilać notebook nawet w samolocie.

Numer produktu: AJ652AA
Bardzo lekki futerał HP
Executive

Profesjonalny wygląd zewnętrzny torby Ultralight Executive doskonale odzwierciedla
funkcjonalne wnętrze, które zawiera przegrody na teczki oraz kieszenie na telefon
komórkowy i akcesoria — wszystko jest uporządkowane i bezpieczne.

Numer produktu: AL539AA
Serwis w miejscu instalacji w
następnym dniu roboczym, 3
lata

Jeśli problem ze sprzętem nie może być rozwiązany zdalnie, HP zapewnia wymianę
uszkodzonego sprzętu u klienta w następnym dniu roboczym. Dla produktu HP
obowiązuje oferta łatwej w zakupie i łatwej w użyciu usługi naprawy sprzętu w miejscu
instalacji.
Numer produktu: U4415E

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/notebooks

