Verimlilik, ama Küçük bir farkla. Çok ince, yenilikçi tasarımlı, dönüştürülebilir
tablet
HP, Windows Vista® Business ürününü önerir.

HP EliteBook 2730p Dizüstü Bilgisayarı
Yalnızca 3,7 lb /1,7 kg'dan başlayan ağırlık ve 1,11
inç/28,2 mm'den başlayan incelikle HP EliteBook 2730p
Dizüstü Bilgisayar, bir dizüstü bilgisayar işlevselliğinin yanı
sıra bir tabletin esnekliğini de sunar.
Hareket halindeyken yapabilecekleriniz yeniden
tanımlanıyor
Yeni düşük voltajlı işlemciler ve 5400 RPM sürücüler, hafif
bir pakette sistem performansını artırmaktadır. Yeni itme
kadranı ve geliştirilmiş çift işaretleme cihazları ile belgeler
ve web sayfaları arasında kolayca gezinin. Kartvizit
Okuyucu yazılımı ile 2 MP Web Kamerası 1 bir daha
hiçbir zaman bir ismi, e-postayı ya da telefon numarasını
unutmayacağınız anlamına gelir. Tümleşik DVD+/-RW
sürücüsü olan HP 2700 Ultra İnce Genişletme Tabanını
ofiste yerleştirme birimi olarak kullanın veya hareket
halindeyken yanınıza alın. İster sokağın karşısında olun
ister dünyanın öbür ucunda, dahili HP Mobil Broadband 2,
Gobi teknolojisi, Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN 3 ve
Bluetooth® daha fazla yerde iletişim bağlantısını
sürdürmenize olanak veriyor. HP Mobile Broadband'i
ileriki bir tarihte ekleme esnekliğine de elde edersiniz.
Benzersiz geniş ekran ve yazma yüzeyi
CCFL ekran teknolojisinden daha hafif ve daha az elektrik
kullanan, cıva içermeyen, çapraz uzunluğu 12,1 inç geniş
ekran HP Illumi-Lite LED göstergesinden yararlanın. İsteğe
bağlı dış mekan görüntü ekranı ile parlak ışık koşullarında
daha iyi çalışın. Kimyasal olarak güçlendirilmiş cam üst
yüzey sürekli kullanım sonucu yıpranmaz ve ''birikme''
etkilerine karşı direnir.

HP Professional Innovations işinize odaklanmanıza
yardımcı olur
Süreklilik için oluşturulmuştur. Geliştirilmiş HP DuraKeys, HP
3D DriveGuard ve tam magnezyum alaşımlı kasa size, test
edilmiş ve toz, yükseklik ve yüksek sıcaklık içeren testlerde
askeri MIL-STD 810F standardını karşılayan sağlam bir
cihaz sunar 4. Basitleştirmek için oluşturulmuştur. Kullanım
kolaylığını en yükseğe çıkartırken, üretkenliğinizi artırın. HP
QuickLook 2, sistemin açılmasına gerek kalmadan, sistem
kapalıyken bir düğmeye dokunarak saniyeler içerisinde
e-posta, ajanda, görev ve kartvizit bilgilerinize erişmenize
olanak tanır 5. Korumak için oluşturmuştur. Ağınızı,
uygulamalarınızı ve verilerinizi korumaya yardımcı olacak
çok düzeyli, özelleştirilebilir güvenlik çözümleri dizisi.

HP EliteBook 2730p Dizüstü Bilgisayarı
HP, Windows Vista® Business ürününü önerir.
İşletim Sistemi

Orijinal Windows Vista® Business 32 bit
Orijinal Windows Vista® Business'tan Orijinal Windows XP Tablet Edition'a geçiş özel olarak önyüklenmiştir
FreeDOS (Ülkeye göre değişebilir)

Işlemci

Intel® Core™2 Duo Düşük Voltajlı İşlemci SL9400 (1,86 GHz, 1066 MHz FSB, 6MB L2 önbellek)

Yonga kümesi

Mobile™ Intel® GS45 Express Yonga Seti

Bellek

DDR2, 800 MHz, 1024, 2048 veya 4096 MB; Çift kanallı belleği destekleyen 2 SODIMM yuvası; En fazla 8192 MB'ye kadar yükseltilebilir

Yazılım

HP Recovery Manager (Yalnızca Vista), HP Client Manager Yazılımı, HP Client Configuration Management Agent

Sabit disk

Seri ATA sabit sürücü 80 veya 120 GB (5400 rpm), HP 3D DriveGuard

Optik aygıt

DVD+/-RW SuperMulti DL (isteğe bağlı HP 2700 Ultra İnce Genişletme Tabanında kullanılabilir)

Çıkartılabilir ortam

İsteğe bağlı Harici Multibay II aygıtları

Ekran

12,1 inç Illumi-Lite WXGA (1280 x 800 çözünürlük), UWVA, Digitizer ile veya 12,1 inç Illumi-Lite WXGA (1280 x 800 çözünürlük), UWVA, Digitizer ile ve
Dış Mekan Görüntüsü (isteğe bağlı)

Grafik

Mobile Intel® Graphics Media Accelerator X4500 HD; En çok 384 MB paylaşılan sistem belleği

Boyutlar (G x D x Y)

2,8 (önden) x 29,0 x 21,2 cm

Ağırlık

1,70 kg'dan başlayan ağırlık (ağırlık yapılandırmaya göre değişir)

Güç

6 hücreli (44 Watt/saat) Lityum İyon pil, isteğe bağlı HP 2700 Ultra İnce Pil; Harici 65W HP Smart AC bağdaştırıcısı, HP Hızlı Şarj Teknolojisi

Pil ömrü

Birincil pille 6 saat 30 dakikaya kadar (birincil pille 15 saate kadar + İsteğe bağlı HP 2700 Ultra İnce Pil)

Ses

Yüksek Tanımlı Ses, tümleşik mono hoparlör, stereo kulaklık/hat çıkışı, stereo mikrofon girişi, tümleşik ikili mikrofon dizisi, isteğe bağlı Kartvizit Okuyucu
Yazılımına sahip 2 MP Web Kamerası

Kablosuz destek

HP Mobil Broadband Wireless (isteğe bağlıdır ve mobil şebeke operatörü servisi gerektirir); Intel 802.11a/b/g/draft-n, Broadcom 802.11a/b/g/draft-n,
Bluetooth® 2.0, HP Kablosuz Yardımcısı

İletişim

56K modem; Intel Gigabit Ağ Bağlantısı (10/100/1000 NIC)

Genişletme yuvaları

Ek aygıtlar için kullanılabilen yuvalar: 1 ExpressCard/54 yuvası, Secure Digital yuvası

G/Ç bağlantı noktaları ve
konektörler
Klavye

2 USB 2.0 bağlantı noktası, VGA, stereo mikrofon girişi, stereo kulaklık/hat çıkışı, Firewire (1394a), güç konektörü, RJ-11, RJ-45

İşaret aygıtı

Kaydırma bölgeli geliştirilmiş çift işaretleme cihazları (dokunmatik ped ve işaretleme çubuğu), tablet bilgisayar kullanımı için dijital silgi kalemi ve yeni itme
kadranı

Güvenlik

HP ProtectTools, TPM Katıştırılmış Güvenlik Yongası 1.2, HP Parmak İzi Algılayıcısı, HP Disk Temizleyici, isteğe bağlı Akıllı Kart OkuyucuMcAfee Güvenlik
Çözümü, Kensington Kilit yuvası, HP Gizlilik Filtresi (isteğe bağlı)

Yerleştirme çözümleri

HP 2700 Ultra İnce Genişletme Tabanı, HP Harici MultiBay II

Garanti

3 yıl depoda tutma (bazı ülkelerde teslim ve iade (yükseltme olanağı vardır, ayrı satılır)) birincil batarya için 1 yıllık garanti

Tam boyutlu klavye

1 Ayrı olarak satılır veya isteğe bağlı özellik olarak satın alınır

2 Kablosuz geniş bant ve Gobi teknolojisi kullanımı için ayrıca satın alınan hizmet sözleşmeleri gerekir. Servis sağlayıcıdan hizmetin verilip verilmediğini ve kapsamını öğrenin. Yalnızca belirli ülkelerde bulunur
3 WiFi erişim noktası ve Internet hizmeti gereklidir, ancak dahil değildir. Kullanılabilecek ortak kablosuz erişim noktaları sınırlıdır

4 Test Savunma Bakanlığı ihaleleri gereksinimlerine veya askeri kullanıma uygunluğu göstermek için amaçlanmamıştır. Test sonuçları, bu test koşulları alında gelecekteki performansın garantisi değildir
5 HP QuickLook 2 özelliğine Windows XP veya Vista'dan dizüstü kapalıyken veya uyku modunda iken erişilebilir. Zamanlamalar, sistem yapılandırmasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler bu ürün ve hizmetlere eşlik eden genel garanti bildirimlerinde
sıralanmıştır. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Bazı Windows Vista® ürün özellikleri, gelişmiş veya ek donanım gerektirir. Ayrıntılar için http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx ve
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx adreslerini ziyaret edin. Windows Vista® Yükseltme Danışmanı, hangi Windows Vista® özelliklerinin bilgisayarınızda çalışacağını belirlemenizde
yardımcı olabilir. Aracı indirmek için www.windowsvista.com/upgradeadvisor adresini ziyaret edin.
Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisans altında kullanılmıştır. Microsoft, Windows ve Vista®, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve/veya diğer
ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. Intel, Centrino ve Core, Intel Corporation veya yan kuruluşlarının Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari
markalarıdır.

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/notebooks
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HP EliteBook 2730p Dizüstü Bilgisayarı
HP, Windows Vista® Business ürününü önerir.

Önerilen aksesuarlar ve hizmetler
HP 2710p Ultra İnce
Genişletme Tabanı

Dizüstü bilgisayarınız için harika bir yardımcı olan bu yenilikçi çözüm her duruma uyum
sağlar, hem ofiste masaüstü modülü olarak kullanabilir, hem de yanınızda
taşıyabilirsiniz.

Ürün numarası: GD229AA
HP 2710p 6 hücreli Ultra İnce
Pil

Sık sık seyahatte misiniz? Bu genişletilmiş pil seçeneği dizüstü bilgisayarınızı 10 saat
çalıştıracak gücü sağlar.

Ürün numarası: RX932AA
HP 90W Akıllı AC/Oto/Hava
Combo Adaptörü

HP 90 W AC/Oto/Hava Birleşik Akıllı Adaptörü ile işinizde, evinizde ve aracınızda
gerçek güç şarjı esnekliğini yaşayabilirsiniz. Doğru voltaj seviyelerini seçmek için "şarj
anahtarını" kullanın ve hatta dizüstü bilgisayarınızı uçaktayken şarj edin.

Ürün numarası: AJ652AA
HP Ekstra Hafif Executive Çanta

Çok Hafif Yönetici Çantası'nın profesyonel kaplaması, dosyalar için depolama alanları
ve cep telefonunuz ve aksesuarlarınız için cepler ile her şeyi güvenli ve kolay erişilebilir
tutan işlevsel iç tasarımını kusursuz şekilde tamamlamaktadır.

Ürün numarası: AL539AA
3 yıl Sonraki İş Günü Yerinde,
HW Desteği

Sorununuz uzaktan çözülemiyorsa, HP, arıza yapan donanım biriminizi ertesi iş günü
yerinde değiştirme hizmeti sağlar. HP ürününüz için satın alması ve kullanması kolay
yerinde donanım onarım servisi sunar.

Ürün numarası: U4415E

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/notebooks

