Tabletový počítač HP EliteBook 2760p
Otoč ho. Dotkni sa ho.

Dotknite sa a choďte. Objavte nový spôsob zachovania produktivity s
podnikovým robustným prenosným počítačom, ktorý sa ľahko premení na
tablet. Dotyková obrazovka s uhlopriečkou 30,73 cm (12,1") a širokým
sledovacím uhlom je perfektná pre mobilných profesionálov, ktorí potrebujú
zostať pripojení a produktívni.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.

Vybavený pre dokončenie úlohy

Zvýšená produktivita a výkon
71

S optimalizáciou pre originálny Windows®
Professional
využijete možnosti procesora, bezdrôtovej funkcionality2 a
displeja s uhlopriečkou 30,73 cm (12,1").

Vyberte si zo širokej škály batérií — od ľahkých až po tie s
dlhou výdržou — pre splnenie a prekročenie vašich
požiadaviek na napájanie6.

Elegantný dizajn pre profesionálov na cestách

Zvuk SRS Premium poskytuje lepšiu kvalitu zvuku počas
konferenčných hovorov a videí. HD webkamera7,5 je
perfektná pre webové konferencie, okamžitú komunikáciu so
zlepšeným videom a VoIP

Nebojte sa nárazov, pádov alebo ošúchania. Účelný dizajn
počítača HP EliteBook 2760p poskytuje skutočnú podnikovú
robustnosť. Tento trvácny počítač sa môže pochváliť
testovaním podľa armádnych štandardov3 pre vibrácie, prach,
vlhkosť, nadmorský výšku a vysoké teploty. Práca na cestách
sa stáva menej stresujúcou.
Udržte si produktivitu na cestách s viacúčelovým prenosným
počítačom. Používajte HP EliteBook 2760p ako bežný
prenosný počítač alebo ho rýchlo premeňte na elegantný
tablet. Jednoducho zdieľajte obsah pomocou displeja s
uhlopriečkou 30,73 cm (12,1"), ultra-širokým sledovacím
uhlom a zadávajte údaje pomocou pera alebo dotykom prsta.

Profesionálny výkon
Vytvárajte rýchlo dokumenty, tabuľky a prezentácie. Tento
tablet je poháňaný procesorom s plným výkonom a pevným
diskom so 7200 ot./min., takže dokončíte projekty rýchlo a
efektívne.

Pripr. na WWAN
Jednoduché pripojenie k e-mailom a internetu — nevyhnutné
antény a funkcie sú už zabudované. Jednoducho vložte kartu
vášho poskytovateľa do slotu WWAN4,5.
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ŠPECIFIKÁCIE
Operačný systém

Predinštalované
Originálny Windows®
Originálny Windows®
Originálny Windows®
Originálny Windows®
FreeDOS

7
7
7
7

Professional 32
Professional 64
Home Premium 32
Home Premium 64

Procesor

Intel® Core™ i7-2640M (2,80 GHz, vyrovnávacia pamäť L3 4 MB); Intel® Core™ i7-2620M (2,70 GHz, vyrovnávacia pamäť L3 4 MB); Intel® Core™ i5-2540M (2,60
GHz, vyrovnávacia pamäť L3 3 MB); Intel® Core™ i5-2520M (2,50 GHz, vyrovnávacia pamäť L3 3 MB); Intel® Core™ i5-2450M (2,50 GHz, vyrovnávacia pamäť L3 3
MB); Intel® Core™ i5-2410M (2,30 GHz, vyrovnávacia pamäť L3 3 MB)

Čipová sada

Mobile Intel® QM67 Express

Pamäť

Maximálne 16 GB 1333 MHz
Pamäťové sloty 2 SODIMM

Vnútorná pamäť

Pevný disk SATA II 250 alebo 320 GB (7200 ot./min.), jednotka Solid State 128 alebo 160 GB, HP 3D DriveGuard

Rozširujúca zásuvka

Optická jednotka nie je súčasťou

Obrazovka

Uhlopriečka 30,73 cm (12,1"), LED-podsvietenie, WXGA UVA anti-glare - iba pero (1280 x 800); 30,73 cm (12,1") uhlopriečka, LED-podsvietenie, WXGA UWVA - pero a
dotykové ovládanie (1280 x 800); 30,73 cm (12,1") uhlopriečka, LED-podsvietenie, WXGA UWVA vonkajší pohľad - pero a dotykové ovládanie (1280 x 800)

Grafika

Grafická karta Intel HD 3000

Audio/Vizuálne

Zvuk SRS Premium; Integrované stereo reproduktory; Zabudovaná sada dvojitých mikrofónov; Dotykové ovládacie prvky na zvýšenie/zníženie hlasitosti a stlmenie;
Kombinovaný konektor na slúchadlá/mikrofón

Podpora pre bezdrôtové technológie

Širokopásmové mobilné pripojenie HP hs2340 HSPA+; Širokopásmové mobilné pripojenie HP un2430 EV-DO/HSPA; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Broadcom
802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g/n; Integrovaný modul HP s bezdrôtovou technológiou Bluetooth 2.1 +EDR

Možnosti komunikácie

Vstavané Intel 82579LM Gigabit (10/100/1000)

Rozširujúce sloty

1 SD/MMC; 1 Express Card/34; 1 čítačka pamäťových kariet

Porty a konektory

2 USB 2.0; 1 USB 2.0 pre nabíjanie; 1 VGA; 1 1394a; 1 kombinovaný konektor stereo slúchadlá/mikrofón; 1 napájanie; 1 dokovací konektor; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1
konektor pre sekundárnu batériu

Vstupná jednotka

Vodeodolná klávesnica s odvodnením; Dvojitá navigácia (Touchpad s posúvacou zónou a Pointstick, každé s dvomi tlačidlami); Digitálne mazacie pero so šnúrkou a
sponou; HD webkamera (vybrané modely)

Softvér

Roxio My DVD 2010 SE; Predinštalovaný balík Microsoft Office 2010 (pre aktivovanie plnej verzie balíka Office 2010 je potrebné zakúpiť kľúč Product Key); Norton
Internet Security 2011 (s predplatným na 60 dní). Zahrnutý dodatočný softvér; pre podrobné informácie pozri QuickSpecs.

Zabezpečenie

HP ProtectTools Security Manager; Integrovaná čítačka Smart Card; Snímač odtlačkov prstov HP; Rozšírené zabezpečenie pred spustením (Viac užívateľov/faktorov); HP
SpareKey; Jednokrokové prihlásenie; Integrovaný bezpečnostný čip TPM 1.2; HP Disk Sanitizer; Otvor na bezpečnostný zámok; Podpora Intel AT

Rozmery

29 x 21,2 x 3,23 cm

Hmotnosť

Už od 1,8 kg; Počiatočná hmotnosť je založená na konfigurácii s diskom 160 SSD.

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti
Zdroj

K dispozícii konfigurácie spĺňajúce normu ENERGY STAR®

Výdrž batérie

Až 5 hodín a 30 minút

Záruka

Služby HP Services poskytujú obmedzenú 3-ročnú záruku
(3-ročná obmedzená záruka na batériu HP s dlhou výdržou – dostupná iba s 3-ročnou záručnou platformou). 1-ročná obmedzená záruka na primárnu batériu.

6-článková (44 Wh) Li-Ion; 6-článková Li-ion HP s dlhou výdržou (39 Wh); Sieťový adaptér AC Smart 65 W; HP Fast Charge

1

Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 7. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 7 môže tento systém vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Podrobnosti nájdete na adrese
http://www.microsoft.com/windows/windows-7.
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Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a internetové služby, ktoré sa predávajú samostatne. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
Účelom testovania nebolo preukázať splnenie požiadaviek zmlúv amerického ministerstva obrany alebo na vojenské používanie. Výsledky testovania nie sú zárukou budúceho výkonu za týchto testovacích podmienok.
Bezdrôtové pripojenie vyžaduje samostatnú zmluvu o poskytovaní služieb. Informácie o dostupnosti a pokrytí vo vašej oblasti získate od miestneho predajcu. Pripojenie a rýchlosti sa budú líšiť v závislosti od polohy, prostredia, stavu siete a iných faktorov.
Predávané samostatne alebo ako voliteľná funkcia.

Výdrž batérie sa líši v závislosti od modelu výrobku, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, používania, bezdrôtových funkcií a nastavení správy napájania. Maximálna kapacita batérie sa postupom času a používaním prirodzene znižuje. Ďalšie
podrobnosti nájdete na www.bapco.com/products/mobilemark2007 v časti meranie batérií MobileMark07.
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Je potrebný prístup na internet.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.eu/notebooks
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté 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 ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 7 môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 7.
Podrobnosti nájdete na adrese http://windows.microsoft.com/sk-SK/windows7/products/home.
Bluetooth je ochrannou známkou vlastnenou jej majiteľom a používanou spoločnosťou Hewlett-Packard na základe licencie. Microsoft a Windows sú ochrannými známkami skupiny spoločností Microsoft. Intel, Celeron
a Core sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v USA a ďalších krajinách.
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Príslušenstvo a služby

Tenký kufrík HP Elite Top
Load

Tenký kufrík HP Elite Top Load je dokonalý pre veľmi mobilných profesionálov, ktorí kladú dôraz na dizajn.
Toto odolné puzdro je vyhotovené z kože a trvanlivého nylonu a poskytuje dostatočný priestor pre
skladovanie všetkých podnikových nutností pri udržaní jeho štýlového vzhľadu.

Číslo produktu: AX680AA

HP 2740 ultratenká
rozširovacia základňa

Toto inovatívne riešenie je dokonalým spoločníkom vášho prenosného počítača HP EliteBook 2740p a je také
prispôsobivé, že ho môžete použiť ako dokovaciu stanicu v kancelárii a tiež si ho vziať na cesty.

Číslo produktu: WA995AA

Malý cestovný adaptér AC
HP, 65 W

Sieťové adaptéry od spoločnosti HP napájajú váš prenosný počítač a zároveň nabíjajú internú batériu. Tieto
adaptéry vám poskytujú možnosť napájať prenosný počítač, keď ste mimo kancelárie alebo na cestách.
Tenký cestovný adaptér HP 65W je perfektný pre medzinárodných cestovateľov alebo „brázdičov ciest“, ktorí
sú stále v pohybe. Adaptér je o 40% tenší ako štandardný 65W adaptér a zahŕňa štandardný USB port pre
nabíjanie iného príslušenstva počas práce. Štyri medzinárodné zástrčky adaptéra vás udržiavajú v istote, že
váš tenký cestovný adaptér pracuje kdekoľvek ste. Štýlové ochranné puzdro udržiava všetko pokope.

Číslo produktu: AU155AA

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

Mobilná USB NLS DVD-RW
mechanika HP

Mobilná DVD RW jednotka HP poskytuje externé riešenie optickej mechaniky pre doplnenie laptopu alebo
mini notebooku, ktorý nemá internú jednotku. Externá jednotka poskytuje podporu diskov CD/DVD a tiež
funkcionalitu čítania/zápisu. Pripája sa k počítaču cez port USB 2.0 a súčasťou je aj sieťový AC adaptér.

Číslo produktu: A2U57AA

3-ročná záruka, nasledujúci
pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci
pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov

Číslo produktu: U4414E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.eu/hpoptions
Nechajte počítač bežať čo najlepšie s programom HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant)

