Produktivita s otočením. Ultratenký konvertibilný tablet s inovatívnym dizajnom
HP odporúča Windows Vista® Business.

Prenosný počítač HP EliteBook 2730p
Prenosný počítač HP EliteBook 2730p s hmotnosťou už od
3,7 lb/1,7 kg a 1,11"/28,2 mm vám ponúka funkčnosť
prenosného počítača plus flexibilitu tablet.
Predefinovanie toho, čo môžete urobiť na ceste
Nové, nízkonapäťové procesory a jednotky 5400 RPM
zvyšujú výkon systému v ľahkom obale. Jednoducho rolujte
hore a dolu v dokumentoch a webových stránkach s novým
jog dial a rozšírenými dvojitými ukazovacími zariadeniami.
Vďaka 2 MP webkamere 1 a softvéru Business Card
Reader nikdy nezabudnete na meno, e-mailovú adresu
alebo telefónne číslo. Použite rozširujúcu základňu HP
2700 Ulsta-Slim s integrovanou mechanikou DVD+/–RW
ako dokovaciu stanicu v kancelárii, alebo si ju vezmite na
cesty. Či ste na druhom konci ulice alebo na druhom konci
krajiny, integrované technológie HP Mobile Broadband 2,
technológie Gobi, Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN 3 a
Bluetooth® vám umožnia pripojenie na viacerých
miestach. Taktiež máte možnosť neskôr pridať funkciu HP
Mobile Broadband.
Jedinečný širokouhlý displej a povrch na písanie
Využívajte výhody 12,1" širokouhlého LED displeja HP
Illumi-Lite, ktorý je svetlejší a energeticky úspornejší, ako
štandardná technológia displejov CCFL. Pracujte lepšie v
podmienkach jasného presvetlenia a voliteľným displejom
pre prácu vonku. Chemicky zosilnený sklený povrch sa
opakovaným používaním neopotrebuje a odoláva účinkom
„poolingu“.

Profesionálne inovácie HP vám pomáhajú sústrediť sa na
prácu
Stavaný na výdrž. Zvýšená spoľahlivosť funkcií, vrátane
HP DuraKeys, HP 3D DriveGuard a šasi z celohorčíkovej
zliatiny vám dáva trvanlivé zariadenie, ktoré je skúšané a
spĺňa vojenskú normu MIL-STD 810F vrátane
prachotesnosti, nadmorskej výšky a nízkej teploty 4.
Vytvorený na zjednodušenie. Zvýšte svoju produktivitu pri
súčasnom maximalizovaní jednoduchosti používania. HP
QuickLook 2 vám umožňuje prístup k e-mailu, kalendáru,
úlohám a kontaktným údajom v momente stlačenia tlačidla
z režimu vypnutia bez čakania, kým sa váš systém
naštartuje 5. Stavaný na ochranu. Súbor viacvrstvových
prispôsobiteľných riešení zabezpečenia pomáha chrániť
vašu sieť, aplikácie aj údaje.

Prenosný počítač HP EliteBook 2730p
HP odporúča Windows Vista® Business.
Operačný systém

Originálny Windows Vista® Business 32-bitový
Prispôsobená inštalácia originálneho Windows Vista® Business s možnosťou zníženia na vlastnú inštaláciu Windows XP Tablet Edition
FreeDOS (môže sa líšiť v závislosti od krajiny)

Procesor

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

Čipová sada

Čipová sada Mobile™ Intel® GS45 Express

Pamäť

DDR2, 800 MHz, 1 024, 2 048 alebo 4 096 MB; 2 zásuvky SODIMM podporujúce dvojkanálovú pamäť; Možnosť rozšírenia až do 8192 MB

Softvér

Softvér HP Recovery Manager (len Vista), HP Client Manager, HP Client Configuration Management Agent

Pevný disk

Pevný disk série ATA 80 alebo 120 GB (5400 ot./min.), HP 3D DriveGuard

Optické zariadenie

DVD+/–RW SuperMulti DL (dostupná vo voliteľnej ultratenkej rozširujúcej základni HP 2700)

Vymeniteľné médiá

Voliteľné externé zariadenia MultiBay II

Obrazovka

12,1" Illumi-Lite WXGA (rozlíšenie 1280 x 800), UWVA, s digitalizátorom alebo 12,1" Illumi-Lite WXGA (rozlíšenie 1280 x 800), UWVA, s digitizátorom a
Outdoor View (voliteľné)

Obrázky

Mobilný Intel® Graphics Media Accelerator X4500 HD; Až do 384 MB zdieľanej systémovej pamäte

Rozmery (š x h x v)

2,8 (vpredu) × 29,0 × 21,2 cm

Hmotnosť

Hmotnosť od 1,70 kg (mení sa podľa konfigurácie)

Zdroj

6-článková (44 h.) lítium-iónová batéria, voliteľná batéria HP 2700 Ultra-Slim; Externý 65 W napájací adaptér HP Smart, technológia rýchleho nabíjania HP
Fast Charge

Výdrž batérie

Až 6 h 30 mim s primárnou batériou (až 15 h s primárnou batériou + voliteľnou batériou HP 2700 Ultra–Slim)

Zvuk

Zvuk s vysokým rozlíšením, integrované monoreproduktory, výstup na stereoslúchadlá/zvukový výstup, vstup na stereomikrofón, vstavaná časť na duálny
mikrofón, voliteľná 2 MP webkamera so softvérom Business Card Reader

Podpora pre bezdrôtové technológie Technológia HP Mobile Broadband Wireless (voliteľná, vyžaduje služby operátora mobilnej siete); Intel 802.11a/b/g/draft-n, Broadcom
802.11a/b/g/draft-n, Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant

Možnosti komunikácie

56k modem; Sieťové pripojenie Intel Gigabit Network Connection (10/100/1000 NIC)

Rozširujúce sloty

Rozširujúce sloty pre ďalšie zariadenia: 1 slot ExpressCard/54, slot na karty Secure Digital

Vstupno-výstupné porty a konektory 2 × USB 2.0, VGA, vstup na stereomikrofón, výstup na stereoslúchadlá / zvukový výstup, rozhranie Firewire (1394a), napájací konektor, RJ-11, RJ-45
Klávesnica

Štandardná klávesnica

Polohovacie zariadenie

Rozšírené dvojité ukazovacie zariadenia (dotykový panel a pointstick) s rolovacou zónou, digitálnou mazacou gumou novým jog dial pre stolné používanie
PC.

Zabezpečenie

HP ProtectTools, vstavaný bezpečnostný čip TPM 1.2, snímač odtlačkov prstov HP, HP Disk Sanitizer, voliteľná čítačka kariet SmartMcAfee Security Solution,
zásuvka na zámok Kensington, HP Privacy Filter (voliteľný)

Riešenia dobíjania

Rozširujúca základňa HP 2700 Ultra-Slim, HP External MultiBay II

Záruka

1 alebo starostlivosť (predĺženie záruky na vyzdvihnutie a vrátenie v niektorých krajinách (dostupné sú aktualizácie predávané samostatne)) 1-ročná záruka
na hlavnú batériu

1 Predávané samostatne alebo ako voliteľné príslušenstvo

2 Bezdrôtové pripojenie a technológia Gobi vyžadujú uzatvorenie samostatnej zmluvy o poskytovaní služieb. Zistite si u poskytovateľov služieb dostupnosť a pokrytie vo vašej oblasti. Dostupné len vo vybraných
krajinách

3 Potrebný je bezdrôtový prístupový bod WiFi a pripojenie k internetu, ktoré nie sú súčasťou dodávky. Dostupnosť verejných prístupových bodov bezdrôtovej komunikácie je obmedzená

4 Účelom testovania nebolo preukázať splnenie požiadaviek amerického ministerstva obrany ani vhodnosť na vojenské používanie. Výsledky testovania nie sú zárukou budúceho výkonu za týchto testovacích
podmienok

5 HP QuickLook 2 je prístupné z Windows XP of Vista pri vypnutom prenosnom počítači alebo v režime spánku. Časovania sa môžu meniť podľa konfigurácie systému.

©2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené
v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za
technické alebo redakčné chyby či vynechaný text v tejto príručke.
Niektoré funkcie systému Windows Vista® vyžadujú vylepšený alebo dodatočný hardvér. Podrobné informácie nájdete na stránkach http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx a
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx. Program Windows Vista® Upgrade Advisor vám pomôže zistiť, ktoré funkcie systému Windows Vista® budú fungovať vo vašom počítači. Ak chcete
prevziať tento nástroj, navštívte lokalitu www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Bluetooth je ochranná známka vo vlastníctve príslušného vlastníka, ktorú spoločnosť Hewlett-Packard Company používa na základe licencie. Microsoft, Windows a Vista® sú registrovanou ochrannou známkou alebo
ochrannou známkou spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených Štátoch a/alebo iných krajinách. Intel, Centrino a Core sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation
alebo jej pobočiek v USA a v iných krajinách.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/notebooks
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Prenosný počítač HP EliteBook 2730p
HP odporúča Windows Vista® Business.

Odporúčané príslušenstvo a služby
HP 2710p ultratenká
rozširovacia základňa

Toto inovatívne riešenie je dokonalým spoločníkom vášho prenosného počítača a je také
prispôsobivé, že ho môžete použiť ako dokovaciu stanicu v kancelárii a tiež si ho vziať
na cesty.

Číslo produktu: GD229AA
6-článková ultratenká batéria
HP 2710p

Ste stále na cestách? Táto možnosť rozšírenia batérie vám poskytne energiu, s ktorou
váš prenosný počítač vydrží až 10 hodín.

Číslo produktu: RX932AA
90 W Smart
sieťový/auto/letecký Combo
adaptér HP

S komb. adaptérom HP 90W AC/Auto/Air Combo Smart Adapter môžete zažiť
skutočnú flexibilitu napájania v práci, doma aj v aute. Stačí použiť „prepínač nabíjania“
a vybrať správne napätie a taktiež ho v lietadle môžete používať aj na napájanie vášho
prenosného počítača.
Číslo produktu: AJ652AA

Ultraľahké puzdro HP Executive

Profesionálny zovňajšok ultraľahkého puzdra Ultralight Executive je ideálny kompliment k
funkcionálnemu vnútornému priestoru s úložnými priestormi na spisy, vreckami pre váš
mobilný telefón a vaše príslušenstvo, udržiavajúcemu všetko upevnené a ľahko
prístupné.
Číslo produktu: AL539AA

3 roky HW podpora na mieste
na nasledujúci pracovný deň

HP poskytuje výmenu poškodeného hardvéru na mieste v ďalší pracovný deň v prípade,
že nie je možné vyriešiť problém na diaľku. Ponúka jednoducho zakúpiteľnú službu
opráv hardvéru na mieste pre váš výrobok značky HP, ktorá sa jednoducho používa.

Číslo produktu: U4415E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/notebooks

