Zmogljivost na nov način. Ultra lahki prilagodljiv tablični računalnik inovativne
oblike
HP priporoča Windows Vista® Business.

Prenosni računalnik HP EliteBook 2730p
Prenosni računalnik HP EliteBook 2730p vam za samo 1,7
kg teže in 28,2 mm debeline ponuja funkcionalnost
prenosnega računalnika in prilagodljivost tabličnega
računalnika.
Postavljamo nove meje dela na poti
Novi procesorji z nizko napetostjo in pogoni z 5400
obr./min povečajo učinkovitost delovanja sistema v lahkem
ohišju. Nov vrtljivi kolešček in izboljšani kazalni napravi
omogočajo enostavno pomikanje po dokumentih in
spletnih straneh. S spletno kamero z dvema milijonoma
slikovnih pik 1 in programsko opremo Business Card
Reader ne boste nikoli več pozabili imena, e-poštnega
naslova ali telefonske številke. Uporabite ultra tanko
razširitveno osnovo za prenosni računalnik HP 2700 z
vgrajenim pogonom DVD+/-RW kot priklopno postajo v
pisarni ali pa jo vzemite s seboj na pot. Z vgrajenimi
zmožnostmi HP Mobile Broadband 2, tehnologijo Gobi,
Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN 3 in Bluetooth® boste na tak ali
drugačen način vedno povezani ne glede na to, ali ste čez
cesto ali na drugem koncu države. Zmožnost HP Mobile
Broadband lahko dodate tudi pozneje.
Edinstven širok zaslon in pisalna površina
Uživajte v 12,1-palčnem širokem zaslonu HP Illumi-Lite LED,
ki ne vsebuje živega srebra in je lažji ter energetsko
učinkovitejši od standardne tehnologije zaslonov CCFL.
Izbirni zaslon za uporabo na prostem zagotavlja boljše
delo pri močni svetlobi. Kemično ojačano steklo se ob
redni uporabi ne bo obrabilo, prav tako pa ni občutljivo
na popačenje slike zaradi premočnega pritiska.

Z inovacijami HP Professional se lahko osredotočite na
poslovanje
Izdelan za trpežnost. Večja zanesljivost funkcij, kot sta HP
DuraKeys in HP 3D DriveGuard, ter ohišje iz magnezijeve
zlitine zagotavljajo vzdržljivo napravo, ki je bila
preizkušena in ustreza vojaškemu standardu MIL-STD 810F
glede prahu, višine in visokih temperatur 4. Izdelan za
preprostost. Izboljšajte produktivnost in hkrati čim bolj
poenostavite uporabo. Program HP QuickLook 2 omogoča
hiter pregled e-pošte, koledarjev, opravil in informacij o
stiku z enim samim pritiskom gumba, ko je računalnik
izključen. Tako vam ni treba čakati, da se sistem zažene 5.
Izdelan za zaščito. Množica večplastnih prilagodljivih
varnostnih rešitev pomaga varovati vaše omrežje,
aplikacije in podatke.

Prenosni računalnik HP EliteBook 2730p
HP priporoča Windows Vista® Business.
Operacijski sistem

Pristni Windows Vista® Business 32-bit
Predhodno nameščeni pristni Windows Vista® Business z znižanjem na Windows XP Tablet Edition
FreeDOS (različno glede na državo)

Procesor

Procesor Intel® Core™2 Duo z nizko napetostjo SL9400 (1,86 GHz, 1066 MHz FSB, 6 MB L2 predpomnilnika)

Nabor vezij

Nabor vezij Mobile™ Intel® GS45 Express

Pomnilnik

DDR2, 800 MHz, 1024, 2048 ali 4096 MB; 2 reži SODIMM, ki podpirata dvokanalni pomnilnik; Nadgradljiv do največ 8192 MB

Programska oprema

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

Trdi disk

Trdi disk Serial ATA 80 ali 120 GB (5400 obr./min), HP 3D DriveGuard

Optična naprava

DVD+/-RW SuperMulti DL (na voljo kot dodatna ultra tanka razširitvena postaja HP 2700)

Izmenljivi nosilec podatkov

Izbirne zunanje naprave Multibay II

Prikaz

12,1'' zaslon Illumi-Lite WXGA (ločljivost 1280x800), UWVA z digitalnim pretvornikom ali 12,1'' zaslon Illumi-Lite WXGA (ločljivost 1280x800), UWVA z
digitalnim pretvornikom in možnostjo uporabe na prostem (izbirno)

Grafika

Grafična kartica Mobile Intel® Graphics Media Accelerator X4500 HD; Do 384 MB sistemskega pomnilnika v skupni rabi

Velikost (Š x G x V)

2,8 (spredaj) x 29 x 21,2 cm

Teža

Že od 1,70 kg (teža je odvisna od konfiguracije)

Napajanje

Litij-ionski akumulator s 6 celicami (44 WHr), izbirni ultra tanki akumulator HP 2700; Zunanji pametni napajalnik HP 65 W, tehnologija HP Fast Charge

Življenjska doba akumulatorja

Do 6 h 30 min s primarnim akumulatorjem (do 15 h s primarnim akumulatorjem in dodatnim akumulatorjem HP 2700 Ultra-Slim)

Zvočna kartica

Zvok High Definition, vgrajeni mono zvočnik, stereo izhod za slušalke/zvok, stereo vhod za mikrofon, vgrajen dvojni mikrofon, izbirna spletna kamera z
dvema milijonoma slikovnih pik in programsko opremo Business Card Reader

Podpora za brezžična omrežja

HP Mobile Broadband Wireless (izbirno, zahteva storitev operaterja mobilnega omrežja); Brezžični vmesnik Intel 802.11a/b/g/draft-n, Broadcom
802.11a/b/g/draft-n, Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant

Komunikacije

56K modem; Gigabitna omrežna povezava Intel (10/100/1000 NIC)

Razširitvene reže

Proste reže za dodatne naprave: 1 reža ExpressCard/54, reža za pomnilniške kartice Secure Digital

V/I vrata in priključki

2 vrata USB 2.0, priključek VGA, stereo vhod za mikrofon, stereo izhod za slušalke/zvok, Firewire (1394a), priključek za napajanje, priključek RJ-11,
priključek RJ-45

Tipkovnica

Tipkovnica standardne velikosti

Kazalna naprava

Izboljšani kazalni napravi (sledilna ploščica, kazalna palica) z območjem za drsenje, digitalno brisalno pero in nov vrtljivi kolešček za uporabo na tabličnem
računalniku

Varnost

HP ProtectTools, vdelan varnostni čip TPM 1.2, HP-jev bralnik prstnih odtisov, HP Disk Sanitizer, izbirni bralnik pametnih karticVarnostna rešitev McAfee, reža
za ključavnico Kensington, HP Privacy Filter (izbirno)

Rešitve za združevanje

Ultra tanka razširitvena osnova za prenosnik HP 2700, HP External MultiBay II

Garancija

Tri leta za dostavo (v nekaterih državah tudi za prevzem in vračilo izdelka (nadgradnje so na voljo z doplačilom), enoletna garancija za primarni akumulator

1 Naprodaj posebej ali kot dodatna funkcija

2 Za uporabo brezžične širokopasovne in Gobi tehnologije potrebujete ločeno pogodbo za storitve. Pri ponudniku storitev se pozanimajte, ali je pri vas dostop na voljo in dosegljiv. Na voljo samo v izbranih državah
3 Potrebni sta WiFi dostopna točka in internetna storitev, ki si ju morate priskrbeti sami. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena

4 Preizkušanje ni bilo namenjeno prikazu ustreznosti zahtevam pogodb z ministrstvom za obrambo ali zahtevam za vojaško uporabo. Rezultati preizkusa niso zagotovilo za delovanje v takšnih pogojih
5 Program HP QuickLook 2 je na voljo, ko je prenosnik izključen ali v stanju mirovanja v OS Windows XP ali Vista. Časi se lahko razlikujejo glede na konfiguracijo sistema.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila. Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve so določene v izrecnih izjavah o
garanciji, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne pomeni nikakršne dodatne garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Nekatere funkcije pri izdelkih z operacijskim sistemom Windows Vista® zahtevajo napredno ali dodatno strojno opremo. Podrobnosti si oglejte na naslovu
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx in http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx. S pomočjo orodja Windows Vista® Upgrade Advisor lahko ugotovite,
katere funkcije operacijskega sistema Windows Vista® lahko uporabljate v računalniku. Če želite prenesti to orodje, obiščite spletno mesto www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Bluetooth je blagovna znamka v lasti svojega lastnika, ki jo podjetje Hewlett-Packard uporablja na podlagi licence. Microsoft, Windows in Vista® so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe
Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah. Intel, Centrino in Core so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah.
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Prenosni računalnik HP EliteBook 2730p
HP priporoča Windows Vista® Business.

Priporočeni pripomočki in storitve
HP-jeva ultra tanka razširitvena
postaja za 2710p

Kot popoln spremljevalec vašega prenosnega računalnika je ta inovativen dlančnik tako
prilagodljiv, da ga lahko uporabljate kot priklopno postajo v pisarni, ali pa ga vzamete
s seboj na pot.

Številka izdelka: GD229AA
Ultra tanek akumulator HP
2710p s 6 celicami

Vedno na poti? Možnost podaljšanja delovanja akumulatorja vam zagotavlja vso
potrebno napajanje za delovanje prenosnega računalnika do 10 ur.

Številka izdelka: RX932AA
Kombinirani pametni vmesnik
HP 90 W AC/avto/letalo

S HP-jevim 90-vatnim kombiniranim pametnim vmesnikom za izmenični tok/avto/letalo
lahko doživite prilagodljivost polnjenja na delovnem mestu, doma in v avtomobilu.
Prenosni računalnik lahko polnite tudi na letalu. S stikalom za polnjenje morate le izbrati
ustrezno stopnjo napetosti.
Številka izdelka: AJ652AA

Zelo lahka torba HP Executive

Profesionalna zunanjost izjemno lahke torbice odlično dopolnjuje zmogljivo notranjost s
pomnilnikom za datoteke, žepi za prenosni telefon in pripomočki. Tako bo vse varno in
lahko dostopno.

Številka izdelka: AL539AA
3-letna podpora za strojno
opremo naslednji delavnik na
mestu

HP ponuja zamenjavo nedelujočega dela strojne opreme pri stranki naslednji delovni
dan, če težave ni mogoče rešiti na daljavo. Ponuja enostaven nakup in popravilo strojne
opreme pri stranki za vaš izdelek HP.

Številka izdelka: U4415E

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/notebooks

