Záznamový list

Notebook HP EliteBook 735 G5
Moderný dizajn, výkonné funkcie.

Počítač HP EliteBook 735 určený pre
moderného mobilného pracovníka ponúka
zabezpečenie a spravovateľnosť podnikovej
úrovne, ako aj výkonné funkcie spolupráce,
aby ste zostali v spojení.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10
Pro.

Presný dizajn
Mimoriadne tenký dizajn a výkonné možnosti zobrazovania na ultrajasnom displeji s úzkym
okrajom spríjemňujú prácu pri takmer akýchkoľvek svetelných podmienkach. Prejdite rýchlo z
terénu do kancelárie vďaka voliteľnej dokovacej stanici HP Thunderbolt Dock G22.

Postavený na bezpečných základoch
Chráňte svoj počítač pred hrozbami vyvíjajúcich sa škodlivých programov pomocou automatických
opráv, hardvérovo vynútených a spravovateľných bezpečnostných riešení od spoločnosti HP.
Funkcie HP Sure Start Gen43 a HP Sure Click4 umožňujú zabezpečenie vášho počítača od spustenia
systému BIOS až po prehľadávanie internetu.

Krištáľovo čistá spolupráca
Hovory znejú čisto a zrozumiteľne s pokročilými funkciami ako sú HP Noise Cancellation. Hlasné
reproduktory smerujúce nahor produkujú bohatý zvuk. Tretí mikrofón smerujúci do priestoru a
klávesy pre spoluprácu podporujú produktívnosť hovorov vedených cez počítač.
Pracujte celý deň naplno so systémom Windows 10 Pro1 a funkciami silného zabezpečenia,
spolupráce a pripojenia od spoločnosti HP.
Zvládnite svoju prácu s efektívne výkonným, vysoko zabezpečeným a spoľahlivým procesorom
AMD Ryzen™ PRO5 a grafikou Radeon™.
Chráňte svoj počítač pred webovými stránkami, prílohami, škodlivým softvérom, ransomware a
vírusmi pomocou hardvérom vynucovaného zabezpečenia HP Sure Click4.
Nemusíte mať obavy, či vás niekto nesleduje – zlomyseľnému sledovaniu ľahko zabránite vďaka
voliteľnej kamere HP Privacy Camera6 s fyzickým krytom.
Chráňte svoj počítač pomocou hardvérovo vynútených automatických opráv nástroja HP Sure Start
Gen45, ktorý automaticky obnovuje systém BIOS.
Riešenie HP Sure Run rozširuje automatickú samoopravu7 na operačný systém, aby sa zabezpečila
prevádzka kritických procesov aj v prípade, že sa ich malvér pokúša vypnúť.
Posilnite svoje zabezpečenie pomocou viacerých spôsobov overovania vrátane voliteľného snímača
odtlačkov prstov a rozpoznávania tváre8.
Vaša „kancelária“ môže byť tam, kde ju potrebujete, a umožní vám zostať v spojení takmer všade
vďaka podpore voliteľnej bezdrôtovej širokopásmovej technológie10 kategórie 4G LTE9.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.
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Notebook HP EliteBook 735 G5 Tabuľka s technickými údajmi

Dostupné operačné systémy

Windows 10 Pro 64 – HP recommends Windows 10 Pro. 1
Windows 10 Home 64 1
Windows 10 Home Single Language 64 1
FreeDOS 2.0

Skupina procesora 5

Procesor AMD Ryzen™ PRO APU 8. generácie

Dostupné procesory 3,4,5

AMD Ryzen™ 7 PRO 2700U APU s grafikou Radeon™ Vega (základná frekvencia 2,2 GHz, max. frekvencia burstu 3,8 GHz, vyrovnávacia pamäť 6 MB, 4 jadrá); AMD
Ryzen™ 5 PRO 2500U APU s grafikou Radeon™ Vega (základná frekvencia 2 GHz, max. frekvencia burstu 3,6 GHz, vyrovnávacia pamäť 6 MB, 4 jadrá); AMD Ryzen™ 3
PRO 2300U APU s grafikou Radeon™ Vega (základná frekvencia 2 GHz, max. frekvencia burstu 3,4 GHz, vyrovnávacia pamäť 6 MB, 4 jadrá)

Maximálne množstvo pamäte

32 GB DDR4-2400 SDRAM 6
Rýchlosť prenosu údajov až 2400 MT/s. Obidve zásuvky sú prístupné zákazníkovi, ktorý ich môže využiť na inováciu. Podporuje dvojkanálovú pamäť.

Pamäťové sloty

2 SODIMM

Vnútorná pamäť

256 GB maximálne 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD 7
128 GB maximálne 256 GB SATA SSD 7

Obrazovka

Dotykový displej IPS eDP s uhlopriečkou 33,8 cm (13,3"), podsvietením LED, sklom Corning® Gorilla® Glass 3 priamo spojeným s podkladovou vrstvou, 220 cd/m², 67
% sRGB a rozlíšením FHD (1920 x 1080); Antireflexný displej IPS s uhlopriečkou 33,8 cm (13,3"), podsvietením LED, 300 cd/m², 100 % sRGB, integrovaným
bezpečnostným filtrom HP Sure View a rozlíšením FHD (1920 x 1080); Antireflexný displej IPS eDP + PSR s uhlopriečkou 33,8 cm (13,3"), podsvietením LED, 400
cd/m², 100 % sRGB a rozlíšením FHD (1920 x 1080); Antireflexný displej IPS eDP s uhlopriečkou 33,8 cm (13,3"), podsvietením LED, 220 cd/m², 67 % sRGB a
rozlíšením FHD (1920 x 1080) 12,14,15,38

Dostupná grafická karta

Integrovaná: Grafika AMD Radeon™ Vega

Zvuk

Bang & Olufsen, duálne stereoreproduktory, integrovaný viacpoľový mikrofón

Technológie bezdrôtového pripojenia

Kombinované pripojenie Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi® a Bluetooth® 4.2, bez technológie vPro™; Kombinované pripojenie
Realtek 802.11ac (2 x 2) Wi-Fi® a Bluetooth® 4.2, bez technológie vPro™; Mobilné širokopásmové pripojenie HP lt4132 LTE/HSPA+ 4G; Intel® XMM™ 7360 LTEAdvanced 8,9,10
(Kompatibilné so zariadeniami s certifikáciou Miracast.)

Rozširujúce sloty

1 externá zásuvka SIM; 1 čítačka kariet Smart Card 14

Porty a konektory

1 konektor napájania; 1 dokovací konektor; 1 kombinovaný konektor pre slúchadlá/mikrofón; 1 port RJ-45; 1 port USB Type-C (nabíjací); 2 porty HDMI 3.1 Gen 1; 1
port USB 2.0
(Káble nie sú súčasťou dodávky.)

Vstupné zariadenia

Klávesnica HP Premium Collaboration, s voliteľným podsvietením
Clickpad s podporou multidotykových gest, ťuknutia predvolene zapnuté
Senzor okolitého svetla 14

Možnosti komunikácie

Realtek 10/100/1 000 GbE 11

Fotoaparát

Kamera HD; Webová kamera HD IR 12,13,14

Dostupný softvér

Natívna podpora technológie Miracast; HP LAN Protection; HP Velocity; Ovládač HP ePrint + JetAdvantage; HP Hotkey Support; HP Recovery Manager; HP JumpStart;
HP Support Assistant; Softvér HP Noise Cancellation; HP PhoneWise; Nákup balíka Office 10,16,17,18

Správa zabezpečenia

Modul Absolute Persistence; HP BIOSphere Gen4; HP DriveLock a Automatic DriveLock; HP Fingerprint Sensor; HP Password Manager; HP Secure Erase; Microsoft
Security Defender; Overovanie identity pri zapnutí systému; Overovanie identity pred načítaním systému; So systémom Windows 10 sa dodáva čip integrovaného
zabezpečenia TPM 2.0 (certifikácia Common Criteria EAL4+); HP Sure Click; HP SureStart Gen4; HP Wireless Wakeup; HP Client Security Gen4; Konfigurácie RAID; HP
Sure Recover; HP Sure Run 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31

Riadiace funkcie

Balíky ovládačov HP; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit Gen2; Ivanti Management
Suite; Klávesnica na spoluprácu HP Collaboration Keyboard 19,20,21

Napájanie

45 W externý sieťový napájací adaptér HP Smart; 45 W adaptér HP Smart USB Type-C™; 65 W externý sieťový napájací adaptér HP Smart; 65 W adaptér HP Smart
USB Type-C™ 34

Typ batérie

3-článková lítiovo-iónová batéria HP s dlhou výdržou, 50 Wh 33

Výdrž batérie

Až 11 hodín a 45 minút 32

Rozmery

31,04 x 22,93 x 1,77 cm

Hmotnosť

Od 1,33 kg (nedotykový model); Od 1,51 kg (dotykový model)
(Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie.)

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

Certifikácia ENERGY STAR® a registrácia EPEAT® Gold 36

Environmentálne parametre

Nízky obsah halogenidov 37

Záruka

3-ročná obmedzená záruka (k dispozícii sú voliteľné balíky Care Pack, predávané samostatne), 3-ročná obmedzená záruka na batérie s dlhou výdržou HP (k dispozícii
iba s 3-ročnou obmedzenou zárukou platformy)
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)

Externá mechanika DVDRW s
rozhraním USB

Pripojte externú jednotku HP USB DVD/RW ku ktorémukoľvek dostupnému portu USB na PC1 a
získajte okamžitý prístup na čítanie a zápis optického média. Pripojte externú jednotku HP USB
DVD/RW ku ktorémukoľvek dostupnému portu USB na PC1 a získajte okamžitý prístup na
čítanie a zápis optického média.
Číslo produktu: F2B56AA

Sieťový adaptér HP Smart 65 W

Kŕmte svoj prenosný počítač s kontrolovanými dávkami elektrickej energie. Nový, 65W sieťový
adaptér HP Smart reguluje napájanie a vyrovnáva elektrické výboje. Je navrhnutý na
znižovanie záťaže v kábloch a obsahuje špeciálny kľúč na podporu súčasných aj predošlých
modelov HP – perfektný pre výmenu napájacieho adaptéra vášho prenosného počítača alebo
ako nevyhnutná záloha. Sieťové adaptéry Smart AC 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.
Číslo produktu: H6Y89AA

10 mm lankový zámok HP s kľúčom

Pomôžte zaručiť bezpečnosť svojho prenosného počítača v kancelárii a miestach s
frekventovanou prevádzkou tým, že ho priviažete k bezpečnému povrchu pomocou 10 mm
lankového zámku HP s hlavným kľúčom, ktorý je navrhnutý špeciálne pre prenosné počítače s
ultratenkým profilom. Pomôžte zaručiť bezpečnosť svojho prenosného počítača v kancelárii a
miestach s frekventovanou prevádzkou tým, že ho priviažete k bezpečnému povrchu pomocou
10 mm lankového zámku HP s hlavným kľúčom, ktorý je navrhnutý špeciálne pre prenosné
počítače s ultratenkým profilom.
Číslo produktu: T1A62AA

Bezdrôtová klávesnica na
spoluprácu HP

Zjednodušte svoje hlasové a obrazové hovory pomocou aplikácie Skype for Business®1 ako
nikdy predtým a zbavte sa neporiadku na pracovisku vďaka elegantnej bezdrôtovej klávesnici
na spoluprácu HP, ktorá bola prepracovaná na zvýšenie každodennej produktivity a
spoluprácu. Zjednodušte svoje hlasové a obrazové hovory pomocou aplikácie Skype for
Business®1 ako nikdy predtým a zbavte sa neporiadku na pracovisku vďaka elegantnej
bezdrôtovej klávesnici na spoluprácu HP, ktorá bola prepracovaná na zvýšenie každodennej
produktivity a spoluprácu.
Číslo produktu: Z9N39AA

3-ročná podpora spoločnosti HP pre
hardvér notebookov na mieste v
nasledujúci pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite
podporu hardvéru v nasledujúci pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným
technikom spoločnosti HP po dobu 3 rokov.
Číslo produktu: U4414E

Údajový list | Notebook HP EliteBook 735 G5

Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.

Notebook HP EliteBook 735 G5
Poznámky v krátkych správach
1 Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače alebo softvér.

Operačný systém Windows 10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Navštívte stránku
http://www.windows.com.
2 Rozhranie Thunderbolt nie je podporované, séria 700 podporuje len rozhranie USB-C.
3 Riešenie HP Sure Start Gen5 je dostupné v produktoch HP EliteBook vybavených procesormi AMD 8. generácie.
4 Funkcia HP Sure Click je k dispozícii na vybraných platformách HP a podporuje Microsoft® Internet Explorer, Google Chrome a Chromium™. Medzi podporované prílohy patria súbory balíka Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) a súbory
PDF v režime iba na čítanie. Informácie o všetkých kompatibilných platformách nájdete na stránke http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0922ENW hneď, ako sú k dispozícii.
5 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v
závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti AMD neoznačuje taktovaciu frekvenciu.
6 Kamera HP Privacy Camera je dostupná iba na nedotykových obrazovkách vybavených kamerami HD alebo IR a musí sa nainštalovať vo výrobe.
7 Riešenie HP Sure Run je dostupné v produktoch HP Elite vybavených procesormi Intel® alebo AMD® 8. generácie.
8 Predávané samostatne alebo ako voliteľná funkcia.
9 Riešenie HP Client Security Manager vyžaduje systém Windows a procesory AMD 8. generácie alebo novšie.
10 Voliteľné funkcie sa predávajú samostatne alebo ako prídavné funkcie. Služba WWAN si vyžaduje samostatnú zmluvu o poskytovaní služieb. Informácie o pokrytí a dostupnosti vo vašej oblasti získate od poskytovateľa služieb. Technológia
4G LTE nie je k dispozícii vo všetkých produktoch a regiónoch.

Poznámky k technickým údajom
1 Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér,

ovládače, softvér alebo aktualizáciu systému BIOS. Aktualizácia systému Windows 10 prebieha automaticky a je vždy povolená. Poskytovateľ internetového pripojenia si môže účtovať poplatky za prenos a na aktualizácie sa časom môžu
vzťahovať ďalšie požiadavky. Pozrite si stránku http://www.windows.com/.
3 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v
závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti AMD neoznačuje taktovaciu frekvenciu.
4 Rýchlosť procesora označuje režim maximálneho výkonu; v režime optimalizácie batérie budú procesory pracovať s nižšou rýchlosťou.
5 POZNÁMKA: Spoločnosť HP v súlade so zásadami podpory spoločnosti Microsoft nepodporuje operačný systém Windows 8 ani Windows 7 v produktoch s procesormi Intel alebo AMD 7. a novšej generácie a na stránke
http://www.support.hp.com neposkytuje žiadne ovládače pre systémy Windows 8 a Windows 7.
6 Vzhľadom na neštandardný charakter niektorých pamäťových modulov od iných výrobcov odporúčame použiť pamäťové moduly značky HP na zaistenie kompatibility. Ak použijete pamäťové moduly rôznej rýchlosti, systém bude pracovať s
nižšou rýchlosťou pamäte.
7 V prípade úložného priestoru: 1 GB = 1 miliarda bajtov. 1 TB = 1 bilión bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Až 30 GB (v prípade systému Windows 10) je vyhradených pre softvér na obnovenie systému.
8 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a služba pripojenia na internet (predávajú sa samostatne). Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená. Parametre pre bezdrôtovú sieť 802.11ac WLAN sú len orientačné a
nie sú konečné. Ak sa budú konečné parametre odlišovať od orientačných parametrov, môže to ovplyvniť schopnosť prenosného počítača komunikovať s inými zariadeniami v bezdrôtovej sieti 802.11ac WLAN.
9 Modul WWAN je voliteľný a vyžaduje uzatvorenie samostatnej zmluvy o poskytovaní služieb. Informácie o pokrytí a dostupnosti vo vašej oblasti získate od poskytovateľa služieb. Rýchlosti pripojenia sa budú líšiť v závislosti od polohy,
prostredia, stavu siete a iných faktorov. Technológia 4G LTE nie je k dispozícii vo všetkých produktoch a regiónoch.
10 Miracast je bezdrôtová technológia, ktorú môže počítač používať na projekciu obrazovky na televízore, projektore a prehrávači streamov, ak podporujú technológiu Miracast. Technológiu Miracast možno používať na zdieľanie aktuálneho
obsahu na obrazovke počítača a na projekciu prezentácií. Ďalšie informácie: http://windows.microsoft.com/sk-sk/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
11 Výraz „10/100/1000“ alebo „Gigabit“ Ethernet označuje kompatibilitu s normou IEEE 802.3ab pre gigabitový Ethernet a neznamená skutočnú prevádzkovú rýchlosť 1 Gb/s. Na vysokorýchlostný prenos dát je potrebné pripojenie na server a
sieťovú infraštruktúru s gigabitovým ethernetovým pripojením.
12 Na zobrazenie obrázkov HD je potrebný obsah HD.
13 Vyžaduje prístup na internet.
14 Predáva sa samostatne alebo ako voliteľná funkcia.
15 Rozlíšenia závisia od funkcií monitora a nastavení rozlíšenia a farebnej hĺbky.
16 Ovládač HP ePrint vyžaduje internetové pripojenie k tlačiarni HP s webovým rozhraním a registráciu konta služby HP ePrint (zoznam podporovaných tlačiarní, podporovaných dokumentov, typov obrázkov a ďalšie podrobnosti o službe HP
ePrint nájdete na stránke www.hp.com/go/eprintcenter). Čas tlače a rýchlosť pripojenia sa môžu líšiť.
17 Aplikácia HP Support Assistant vyžaduje systém Windows a prístup na internet.
18 Softvér HP Client PhoneWise je dostupný iba pre vybrané platformy. Podporované platformy a systémové požiadavky softvéru HP PhoneWise nájdete na stránke www.hp.com/go/HPPhoneWise.
19 Balík ovládačov HP nie je predinštalovaný, ale je k dispozícii na stránke http://www.hp.com/go/clientmanagement.
20 Softvér HP Manageability Integration Kit možno stiahnuť zo stránky http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.
21 Vyžaduje sa predplatné balíka Ivanti Management Suite.
22 Funkcie firmvéru HP BIOSphere Gen4 sa môžu líšiť v závislosti od platformy a konfigurácií počítača. Vyžaduje procesory Intel® alebo AMD 8. generácie.
23 Funkcia bezpečného zmazania Secure Erase je pre metódy uvedené v špeciálnej publikácii 800-88 Národného inštitútu noriem a technológií podporovaná na platformách Elite s verziou systému BIOS F.03 alebo vyššou.
24 Služba Absolute Agent je pri dodaní vypnutá a aktivuje sa, keď zákazník aktivuje zakúpené predplatné. Predplatné možno zakúpiť na viacero rokov. Služba je obmedzená. Dostupnosť mimo USA si overte u spoločnosti Absolute. Služba
Absolute Recovery Guarantee má obmedzenú záruku. Platia určité podmienky. Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej stránke: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Data Delete je voliteľná
služba poskytovaná spoločnosťou Absolute Software. Ak ju využijete, služba Recovery Guarantee bude neplatná. Ak chcete využiť službu Data Delete, je potrebné najprv uzavrieť Súhlas s overením identity a získať kód PIN alebo si zakúpiť
jeden alebo viacero tokenov RSA SecurID od spoločnosti Absolute Software.
25 Softvér HP Client Security Suite Gen 4 vyžaduje systém Windows a procesory Intel® alebo AMD 8. generácie.
26 Správca hesiel HP Password Manager vyžaduje Internet Explorer, Chrome alebo FireFox. Niektoré stránky a aplikácie nemusia byť podporované. Používateľ bude možno musieť zapnúť alebo povoliť doplnok/rozšírenie v internetovom
prehliadači.
27 Snímač HP Fingerprint Sensor sa predáva samostatne alebo ako voliteľné príslušenstvo.
28 Aktualizácie vyžadujú explicitný súhlas s používaním programu Windows Defender a pripojenie na internet.
29 Konfigurácia RAID je doplnková a vyžaduje druhý pevný disk.
30 Funkcia HP Sure Click je k dispozícii na väčšine počítačov HP a podporuje prehliadače Microsoft® Internet Explorer a Chromium™. Podporované prílohy zahŕňajú súbory Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) a PDF v režime len na čítane,
ak je nainštalovaný produkt Microsoft Office alebo Adobe Acrobat.
31 Riešenie HP Sure Start Gen4 je dostupné v produktoch HP Elite vybavených procesormi Intel® alebo AMD 8. generácie.
32 Výdrž batérie MM14 v počítači so systémom Windows 10 sa líši v závislosti od rôznych faktorov vrátane modelu produktu, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, spôsobu používania, bezdrôtových funkcií a nastavení správy napájania.
Maximálna kapacita batérie sa časom a používaním prirodzene znižuje. Podrobné informácie nájdete na stránke www.bapco.com.
33 Podporuje funkciu HP Fast Charge so 65 W sieťovým napájacím adaptérom.
34 Dostupnosť v jednotlivých krajinách sa môže líšiť.
35 Služby HP Care Pack sa predávajú samostatne. Úrovne a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Služba začína platiť dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete
na stránke www.hp.com/go/cpc. Na služby HP sa vzťahujú platné zmluvné podmienky služieb HP, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený pri nákupe. Zákazník môže mať dodatočné zákonné práva v súlade s
príslušnými miestnymi právnymi predpismi. Takéto práva nie sú žiadnym spôsobom ovplyvnené zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP, ktoré zákazník získava pri kúpe produktu HP.
36 Registrácia EPEAT®, kde je to relevantné. Registrácia EPEAT sa líši v závislosti od krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách je uvedený na stránke http://www.epeat.net. Solárnu nabíjačku nájdete vyhľadaním kľúčového slova generator
v obchode HP s príslušenstvom tretích strán na stránke www.hp.com/go/options.
37 Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely získané po nákupe nemusia mať nízky obsah halogenidov.
38 Integrovaný bezpečnostný filter HP Sure View je voliteľná funkcia, ktorú je potrebné nakonfigurovať pri nákupe.
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