Produtividade imediata. Tablet conversível ultra-leve com design inovador
A HP recomenda o Windows Vista® Business.

PC Notebook HP EliteBook 2730p
Com apenas 1,7 kg e 28,2 mm de espessura, o PC
notebook HP EliteBook 2730p oferece a funcionalidade de
um notebook e a flexibilidade de um computador tablet.
Redefinir o que pode fazer em movimento
Novos processadores de baixa voltagem e unidades de
5400 RPM aumentam o desempenho do sistema num
conjunto leve. Navegue facilmente através de documentos
e páginas web com o novo botão e os dispositivos de
apontamento melhorados. A câmara Web de 2MP 1 com
software leitor de Business Card significa que nunca vai
esquecer um nome, endereço de correio electrónico ou
número de telefone. Utilize a base de expansão HP 2700
com unidade DVD+/-RW integrada como estação de
ancoragem no escritório ou leve-a consigo. Quer se
encontre do outro lado da rua ou na outra ponta do país,
HP Mobile Broadband2 integrada, tecnologia Gobi, Wi-Fi
CERTIFIED™ WLAN3 e Bluetooth® ajudam a ficar ligado
em mais locais. Obtém também a flexibilidade de
adicionar a HP Mobile Broadband posteriormente.
Ecrã panorâmico e superfície de escrita únicos
Tire partido do ecrã LED panorâmico com 12,1 pol. na
diagonal Illumi-Lite HP, sem mercúrio, que é mais leve e
tem uma maior eficácia energética que a tecnologia
padrão de ecrãs CCFL. trabalhe melhor em condições de
iluminação forte com a viste exterior opcional. O vidro
quimicamente reforçado não desgasta com o uso
repetitivo e resiste aos efeitos de "arqueamento".

As Inovações Profissionais HP permitem que se concentre
no seu negócio
Construído para durar. As funções de fiabilidade
melhorada incluindo HP DuraKeys, HP 3D DriveGuard e
chassis totalmente de alumínio oferecem um dispositivo
duradouro que foi testado e cumpre a norma militar
MIL-STD 810F de testes que incluem poeira, altitude e alta
temperatura4. Construído para simplificar. Aumente a sua
produtividade enquanto maximiza a facilidade de
utilização. O HP QuickLook 2 permite aceder ao e-mail,
calendário, tarefa e informações de contacto em segundos
com o toque de um botão sem ter de esperar que o
sistema arranque 5. Construído para proteger. Um
conjunto de soluções de segurança personalizáveis,
multi-camada, que contribuem para proteger as suas
aplicações e os seus dados.

PC Notebook HP EliteBook 2730p
A HP recomenda o Windows Vista® Business.
Sistema operativo

Windows Vista® Business Genuíno 32 bit
Windows Vista® Business Genuíno com redução para Windows XP Tablet Edition personalizado instalado
FreeDOS (pode variar com o país)

Processador

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

Chipset

Chipset Mobile™ Intel® GS45 Express

Memória

DDR2, 800 MHz, 1024, 2048 ou 4096 MB; 2 slots SODIMM que suportam memória com canal duplo; Expansível até um máximo de 8192 MB

Software

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

Disco rígido

Disco rígido Serial ATA 80 ou 120 GB (5400 rpm), HP 3D DriveGuard

Dispositivo óptico

DVD+/-RW SuperMulti DL (disponível com base de expansão ultra-fina HP 2700 opcional)

Suportes físicos amovíveis

Dispositivos Multibay II externos opcionais

Ecrã

12,1" Illumi-Lite WXGA (resolução 1280 x 800), UWVA, com Digitizer ou 12,1" Illumi-Lite WXGA (resolução 1280 x 800), UWVA, com Digitizer e Outdoor
View (opcional)

Gráficos

Mobile Intel® Graphics Media Accelerator X4500 HD; Até 384 MB de memória partilhada com o sistema

Dimensões (L x P x A)

2,8 (na parte frontal) x 29,0 x 21,2 cm

Peso

A partir de 1,70 kg (peso irá variar por configuração)

Alimentação

Baterias de lítio-ião de 6 células (44 WHr), bateria opcional HP 2700 ultra-fina; Adaptador Inteligente de CA de 65 W HP, externo, com Tecnologia HP Fast
Charge

Autonomia da bateria

Até 5h30m com a bateria primária (até 11h com a bateria primária + bateria ultra-fina opcional da série 2700 da HP)

Áudio

Áudio de Alta Definição, altifalantes mono integrados, saída de auscultadores/linha stereo, entrada de microfone stereo, conjunto de dois microfones
integrados, webcam opcional de 2 MP com software de leitura de cartões comerciais

Suporte para comunicações sem fios Banda larga sem fios móvel HP (opcional, requer serviço de operador de rede móvel); Intel 802.11a/b/g/draft-n, Broadcom 802.11a/b/g/draft-n,
Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant

Comunicações

Modem de 56 k; Ligação Intel Gigabit Network (10/100/1000 NIC)

Slots de expansão

Slots disponíveis para dispositivos adicionais: 1 slot ExpressCard/54, slot Secure Digital

Portas e conectores de E/S

2 portas USB 2.0, VGA, entrada de microfone stereo, saída de auscultadores/linha stereo, Firewire (1394a), conector de alimentação, RJ-11, RJ-45

Teclado

Teclado de tamanho completo

Dispositivo apontador

Dispositivos apontadores duplos (touchpad e apontador) com zona scroll, caneta apagadora digital e novo botão para uso com PC tablet

Segurança

HP ProtectTools, Chip de Segurança Integrado TPM 1.2, Sensor de Impressões Digitais HP, HP Disk Sanitizer e leitor de Smart Card opcionalSolução de
Segurança McAfee, ranhura para fecho Kensington, HP Privacy Filter (opcional)

Soluções de Ancoragem

Base de expansão ultra-fina HP 2700, MultiBay II HP externa

Garantia

3 anos com recolha (recolha e devolução em alguns países (estão disponíveis actualizações, vendidos separadamente)) 1 ano de garantia para a bateria
primária

1 Vendido em separado ou adquirido como função opcional

2 A utilização de banda larga sem fios, Gobi requer um contrato de serviços, adquirido separadamente. Consulte o seu fornecedor de serviço para mais informações sobre a disponibilidade e cobertura na sua área.
Disponível apenas em países seleccionados

3 É necessário um ponto de acesso WiFi e serviço Internet que não está incluído. Disponibilidade limitada de pontos de acesso wireless públicos

4 O teste não foi destinado a demonstrar a aptidão para necessidades dos contratos com departamentos de defesa ou uso militar. Os resultados dos testes não são uma garantia de desempenho futuro sobre estas
condições

5 HP QuickLook 2 acessível quando o notebook está desligado ou em suspensão no Windows XP ou Vista. Os tempos podem variar dependendo da configuração do sistema.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas
declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nada neste documento pode ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por quaisquer erros
técnicos ou editoriais ou omissões contidos neste documento.
Algumas características do produto Windows Vista® requerem hardware avançado ou adicional. Consulte http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx e
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx para obter mais informações. O Aconselhamento de actualização do Windows Vista® pode ajudá-lo a determinar quais as características do
Windows Vista® que podem ser executadas no seu computador. Para transferir a ferramenta, visite www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Bluetooth é uma marca comercial do respectivo proprietário e é utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença. Microsoft, Windows e Vista® são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da
Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países. Intel, Centrino e Core são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Intel Corporation ou das suas subsidiárias nos Estados
Unidos da América e noutros países.

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/notebooks
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Acessórios e serviços recomendados
Base de expansão ultra-fina HP
2710p

A companhia perfeita do seu notebook, esta solução inovadora é tão adaptável que a
pode usar como estação de ancoragem no escritório e levá-la consigo quando viajar.

Número do produto: GD229AA
Bateria ultra-fina de 6 células
HP 2710p

Sempre em viagem? Esta opção de bateria alargada oferece a energia que necessita
para manter o seu notebook a funcionar durante 10 horas.

Número do produto: RX932AA
Transformador HP 90W Smart
AC/Auto/Air Combo

Com o transformador combinado AC/Auto/Ar 90 W de HP, usufrua de flexibilidade de
carregamento em casa, no trabalho e no carro. No "interruptor de carregamento",
seleccione os níveis correctos de voltagem, e pode até alimentar o seu notebook durante
um voo.
Número do produto: AJ652AA

Estojo HP Ultraleve Executive

O exterior profissional da mala Executive ultra leve é o complemento perfeito para o
interior funcional com áreas de armazenamento para ficheiros, bolsas para o telemóvel
e acessórios mantendo tudo protegido e acessível.

Número do produto: AL539AA
3 anos de Suporte HW no local
no dia útil seguinte

A HP proporciona a substituição, no local, da sua unidade de hardware avariada, no
dia útil seguinte, se não for possível solucionar o problema remotamente. Oferece
serviço de reparação de hardware, no local, de fácil aquisição e utilização para o seu
produto HP.
Número do produto: U4415E

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/notebooks

