
A HP a Windows Vista™ Business operációs rendszert ajánlja.

Ideális hatékonyság és megnövelt biztonság

HP Compaq 6715b üzleti célú hordozható
számítógép
Számos csatlakozási lehetőség, 15,4”-os széles
képernyő, AMD processzorok

Mostantól intelligensebben dolgozhat.
A legújabb AMD mobiltechnológiával felszerelt HP
Compaq 6715b hordozható számítógép számos
csatlakozási lehetőséget és kiváló biztonságot
kínál kivételes áron. Ez a megbízható, könnyű és
vékony hordozható számítógép számos
szolgáltatást, vállalati környezetekben használható
általános rendszerképet és a HP univerzális
kiegészítőkkel való kompatibilitást magában
foglaló teljes üzleti megoldást kínál.

Kiszélesíti látókörét
Válassza ki az igényeinek legmegfelelőbb 15,4
hüvelyk képátlójú széles képernyőt – a lehetőségek
a WSXGA+ WVA (széles látószögű),
tükröződésmentes bevonattal ellátott kijelzőtől a
hasonló bevonattal ellátható WXGA kijelzőn át a
HP BrightView kijelzőig terjednek.

Technológiák az Ön igényeivel összhangban
Az AMD Turion™ 64 X2 mobiltechnológia és az
AMD PowerNow!™ technológia együttese kiváló
kétmagos teljesítményt, jobb biztonságot és
hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít. Az
integrált memóriakártya-olvasóval gyorsan
tárolhatja adatait és szinkronizálhatja különféle
eszközeit; az opcionális DVD+/-RW SuperMulti DL
LightScribe meghajtóval pedig egyedi címkéket
nyomtathat közvetlenül a lemezekre.

Csatlakozzon mindenhol vezeték nélkül
Akár az irodában, akár ügyfeleknél tartózkodik, a
HP vezeték nélküli megoldásai, többek között a
802.11 a/b/g WLAN, a 802.11n WLAN
(bevezetés alatt) és a Bluetooth® technológia
egyre több helyen biztosít kényelmes csatlakozási
lehetőséget.
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ajánlja.

Operációs rendszer Eredeti Windows Vista Business 32/64
Eredeti Windows Vista Home Basic
Eredeti Windows XP Professional
FreeDOS (Országonként/térségenként eltérhet)

Processzor AMD Turion 64 X2 Mobile™ Technology processzor vagy Mobile™ AMD Sempron processzor
TL-52 / TL-56 / TL-58 / TL-60 (1,6 – 2,0 GHz, 1 MB másodszintű gyorsítótár), 3600+ / 3800+ / (2,0 – 2,2 GHz, 256 MB másodszintű gyorsítótár)

Lapkakészlet AMD M690T lapkakészlet

Memória DDR II, 667 MHz, 512, 1024 vagy 2048 MB; 2 SODIMM foglalat kétcsatornás memóriaelrendezés támogatásával; Maximum 4096 MB-ig bővíthető

Szoftver Merevlemezre másolt szoftverek: HP Backup and Recovery Manager, Roxio Creator 9, opcionálisan Microsoft Office 2007 Small Business vagy Professional

Merevlemez Soros ATA szabványú, 80, 120 vagy 160 GB kapacitású merevlemez (5400 fordulat/perc)

Optikai eszköz kombinált DVD/CD-RW, DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe, DVD+/-RW SuperMulti DL

Cserélhető hordozók Külön beszerezhető külső Multibay II eszközök

Képernyő 15,4” WXGA (1280 x 800 képpont) vagy 15,4” WXGA BrightView (1280 x 800 képpont) vagy 15,4” WSXGA+ (1680 x 1050 képpont)

Grafikus rendszer ATI Radeon X1250; Maximum 512 MB megosztott rendszermemória

Méretek (sz x h x m) 3,5 (elöl) x 35,7 x 26,5 cm

Súly 2,6 kg-tól kezdődően

Áramellátás 6 cellás lítiumionos akkumulátor (55 Wh), opcionális HP Extended Life akkumulátor, opcionális HP Ultra-Capacity akkumulátor; Külső, 90 W-os váltóáramú HP
intelligens tápegység, HP gyorstöltő technológia

Akkumulátor üzemideje Max. 4 óra 20 perc (HP Extended Life akkumulátorral max. 8 óra 25 perc, HP Ultra-Capacity akkumulátorral max. 12 óra)

Hangeszközök High Definition hang, sztereó hangszórók, sztereó fejhallgató-kimenet, sztereó mikrofonbemenet, beépített monó mikrofon

Vezeték nélküli kapcsolat
támogatása

Broadcom 802.11b/g, Broadcom 802.11a/b/g, Broadcom 802.11 a/b/g/draft-n és/vagy Bluetooth 2.0

Kommunikáció 56 kb/s sebességű modem

Bővítőhelyek Szabad bővítőhelyek további eszközök számára: 1 db, 32 bites CardBus és 16 bites kártyák fogadására alkalmas Type I/II PC-kártyabővítőhely

I/O portok és csatlakozók 4 USB 2.0 port, VGA, sztereó mikrofonbemenet, sztereó fejhallgató-kimenet, Firewire (1394a), tápcsatlakozó, RJ-11, RJ-45, S-video TV-kimenet

Billentyűzet Teljes méretű billentyűzet

Mutatóeszköz Érintőtábla görgetőfelülettel

Adatvédelem HP ProtectTools, TPM beépített biztonsági lapka 1.2, opcionális HP ujjlenyomat-leolvasó, HP 3D DriveGuard, opcionális intelligenskártya-olvasó Kensington
zárnyílás, Symantec Norton Internet Security program

Dokkolási megoldások HP Basic dokkolóegység, HP Advanced dokkolóegység, HP állítható magasságú notebookállvány (mind külön beszerezhető)

Garancia 1 év felvétel és visszaszállítás garancia (kiterjesztés lehetséges, külön megvásárolható), 1 év garancia az elsődleges akkumulátorra

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,
írásban rögzített garancia érvényes. A dokumentumban foglaltak nem képezik további garanciális szolgáltatások alapját. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési
hibákért vagy hiányosságokért. A Bluetooth elnevezés a jogtulajdonos kereskedelmi védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company licenc birtokában használ.
A termék Windows Vista rendszerrel használható egyes funkcióihoz speciális és további hardver szükséges. A részletes tájékoztatást lásd a http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx és
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx címen. A Windows Vista Upgrade Advisor segédprogram segítséget nyújt a Windows Vista rendszer számítógépen futtatható funkcióinak
meghatározásában. Az eszköz a következő címen tölthető le : www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
A Microsoft név és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. A Windows Vista a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más országokban
nyilvántartásba vett védjegye vagy bejegyzett védjegye.

További információkért látogasson el a következő webhelyre:
www.hp.com/eur/notebooks
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Ajánlott kiegészítők

HP univerzális műanyag
számítógéptáska

Bárhová is megy, noteszgépét biztonságosan és kényelmesen magával viheti. A
legmagasabb tervezési és minőségi követelményeknek megfelelő HP hordtáskák jól
néznek ki, és vastag szivacsbetétjük megvédi a noteszgépet az utazás során.

Termékszám: RR315AA

HP nagykapacitású
akkumulátor

A HP 12 cellás Ultra-Capacity akkumulátorával hosszabb időn keresztül mobil
maradhat, ha az irodán kívül tartózkodik. Az akkumulátor üzemideje 10 órával
megnő, ennek köszönhetően akár 15 óráig is folyamatosan használhatja
noteszgépét.

Termékszám: EJ092AA

HP 3 az 1-ben NAS
dokkolóállomás

Robusztus „mindent egyben” mobil irodai megoldás a HP hordozható számítógépek
felhasználóinak, mely hálózati adattárolót biztosít. A dokkolás kényelme és
hatékonysága mellett biztonsági mentésre, visszaállításra és a fájlok megosztására is
lehetőség nyílik.

Termékszám: EM537AA

HP Bluetooth PC-kártyás egér Kártya-kialakításának köszönhetően a HP egyedülálló vezeték nélküli optikai egere
egyszerre kényelmes és egyszerűen használható. A PC-kártya nyílásában könnyen
szállítható, Bluetooth-kapcsolata révén pedig bármikor munkára fogható.

Termékszám: RJ316AA

HP Kensington biztonsági zár Lelki nyugalom egy pillanat alatt. Ez az ügyes kis kábelzáras eszköz az Ön
noteszgépéhez csatlakozik, amelyet a munkahely egy fix pontjához erősítve
gondoskodhat róla, hogy noteszgépe pontosan ott maradjon, ahol kell.

Termékszám: PC766A


