
Wybierz mobilność. Wybierz uproszczone klienty.

HP zaleca system Windows Vista® Business.

HP Compaq 6720t
Przenośny, bezpieczniejszy, niezawodny klient
uproszczony z ekranem o przekątnej 15,4 cala

Bezpieczeństwo i wysoka produktywność
Przenośny klient uproszczony HP Compaq 6720t
umożliwia wygodny, bezpieczny dostęp do środowisk
obliczeniowych opartych na serwerach, wirtualnych
komputerach PC lub komputerach typu blade, a
jednocześnie zapewnia mobilność notebooka.

Większe bezpieczeństwo
Systemy obliczeniowe oparte na serwerach zapewniają
lepszą ochronę danych firmowych, ponieważ pliki danych
i aplikacje nie są przechowywane bezpośrednio na
przenośnym kliencie uproszczonym, lecz na bezpiecznym,
centralnym serwerze. W przypadku kradzieży lub utraty
urządzenia żadne dane firmy nie wpadną w niepowołane
ręce. Ponadto dostarczany w zestawie zaawansowany filtr
zapisu (Enhanced Write Filter) zapobiega instalowaniu
aplikacji przez osoby nieuprawnione i wprowadzaniu
wirusów na dysk. Także zainstalowany fabrycznie
program HP Sygate Security Agent zabezpiecza przed
robakami, końmi trojańskimi i innymi złośliwymi
programami.

Uproszczenie operacji informatycznych
Ponieważ wdrażanie aplikacji, zarządzanie i
serwisowanie oraz przetwarzanie danych odbywa się na
centralnym serwerze, można znacznie prościej uaktualniać
wszystkie urządzenia użytkowników i dodawać nowe.
KLient uproszczony HP Compaq 6720t oferuje następujące
udogodnienia, które zmniejszają obciążenie personelu
informatycznego: narzędzia HP ThinState Tools
umożliwiające łatwe wdrażanie i konfigurowanie
programów oraz zarządzanie nimi za pomocą prostego

klucza flash USB z zapisanym obrazem, Altiris Deployment
Solution oraz współpraca z oprogramowaniem HP
OpenView Client Configuration Manager.

Większa niezawodność
Konstrukcja oparta na elementach półprzewodnikowych
oznacza brak części ruchomych, a więc wyższą
niezawodność, niższe koszty posiadania i dłuższy okres
eksploatacji produktu.

Możliwość wydajnej pracy poza biurem
Klient uproszczony HP Compaq 6720t obsługuje sieć
WLAN z certyfikatem Wi-Fi, co umożliwia łączenie się z
każdego miejsca, w którym chcesz pracować. Jak sprawić,
by urządzenie bardziej przypominało komputer biurkowy?
Z pewnością spodoba ci się panoramiczny ekran WXGA
o przekątnej 15,4 cala, z powłoką przeciwodblaskową.
Pełnowymiarowa, cienka klawiatura ma funkcje znane z
komputera biurkowego. Wbudowana tabliczka dotykowa
zastępująca zewnętrzną mysz zapewnia szybki dostęp do
dokumentów, aplikacji i stron internetowych. Urządzenie
można konfigurować bez napędu optycznego, co
znacznie poprawia niezawodność, lub wybrać opcjonalny
wbudowany napęd optyczny, który zwiększa wygodę.



HP Compaq 6720t
HP zaleca system Windows Vista® Business.

System operacyjny Oryginalny Windows XP Embedded

Procesor Intel® Celeron® M 423 (1,06 GHz, magistrala FSB 533 MHz, 1 MB pamięci podręcznej L2)

Zestaw układów Zestaw układów Mobile™ Intel® 945GM Express

Pamięć DDR2 SDRAM, 667 MHz, 1024 MB (zestaw układów Mobile Intel 945GM Express obsługuje pamięć 667 MHz przy 533 MHz); 1 gniazdo SODIMM;
Możliwość rozbudowy do 2048 MB

Oprogramowanie Enhanced Write Filter, Altiris Deployment Client, HP ThinState Tools, HP Session Allocation Manager, Microsoft RDP, Citrix ICA, HP Quick Launch Buttons,
TeemNT Terminal Emulation, PDF Complete, Intervideo WinDVD

Dysk twardy 1 GB Flash

Urządzenie optyczne Opcjonalny napęd optyczny 12,7 mm 8X DVD-ROM

Wyświetlacz 15,4" WXGA z powłoką przeciwodblaskową (rozdzielczość 1280 x 800)

Grafika Akcelerator grafiki Intel® Graphics Media Accelerator 950; Do 224 MB wspólnej pamięci systemowej

Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 3,0 cm (z przodu) x 35,7 cm x 26,0 cm

Waga Najlżejszy model waży 2,4 kg (waga zależy od konfiguracji)

Zasilanie 6-komorowy akumulator litowy (43 Wh), opcjonalny akumulator HP Extended Life; Zasilacz HP Smart 65 W, technologia HP Fast Charge

Czas pracy akumulatora Do 5 godzin i 10 minut (do 10 godzin z akumulatorem HP Extended Life Battery, do 14 godzin z akumulatorem HP Ultra-Capacity Battery)

Karta dźwiękowa Dźwięk High Definition, głośniki stereo, wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio (line out), wejście mikrofonu stereo

Obsługa komunikacji
bezprzewodowej

Karta WiFi Broadcom 802.11 b/g, Broadcom 802.11 a/b/g, Bluetooth™ 2.0, HP Wireless Assistant

Komunikacja modem 56K v.92; Karta sieciowa Ethernet 10/100 Broadcom PCI

Gniazda rozszerzeń Dostępne gniazda urządzeń dodatkowych: 1 gniazdo kart PC typu I/II obsługujące 32-bitowe karty CardBus i karty 16-bitowe, uniwersalny czytnik nośników
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I/O porty i zlacza 3 x USB 2.0 (zależnie od konfiguracji), VGA, wejście/wyjście audio, gniazdo zasilania, RJ-11, RJ-45, złącze akumulatora podróżnego, złącze dokowania

Klawiatura Pełnowymiarowa klawiatura

Urządzenie wskazujące Tabliczka dotykowa z obszarem przewijania i dwoma przyciskami wyboru

Bezpieczeństwo Gniazdo blokady Kensington

Gwarancja Roczna gwarancja z naprawą w punkcie serwisowym, w niektórych krajach z odbiorem i zwrotem do klienta (dostępne są rozszerzenia gwarancji
sprzedawane oddzielnie), roczna gwarancja na akumulator podstawowy

© 2008 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach
gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub
redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
Niektóre funkcje systemu operacyjnego Windows Vista® wymagają zaawansowanego lub dodatkowego sprzętu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod adresami
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx i http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx. Program Windows Vista® Upgrade Advisor pozwala określić, które
funkcje systemu Windows Vista® będą dostępne na komputerze użytkownika. Narzędzie to można pobrać pod adresem http://www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Znaki towarowe Bluetooth należą do ich właściciela i są wykorzystywane przez firmę Hewlett-Packard Company na podstawie licencji. Microsoft, Windows i Vista® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych krajach. Intel, Centrino i Core są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej
podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/notebooks
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Zalecane akcesoria

Uniwersalny futerał nylonowy
HP

Wszędzie można bezpiecznie i wygodnie zabrać notebook ze sobą. Wszystkie
torby podróżne HP są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami
projektowania i jakości. Mają atrakcyjny wygląd i są wyściełane gęstą pianką, która
chroni notebook w podróży.

Numer produktu: RR315AA

Podstawowa stacja dokowania
HP z zasilaczem sieciowym
Smart Adapter

Ta stacja dokowania zajmuje niewiele miejsca i jest elementem wygodnego
środowiska pracy. Umożliwia komunikację z komputerem stacjonarnym i udostępnia
komplet funkcji. Urządzenie można umieścić w stacji bez wyłączania — dzięki temu
nie trzeba przerywać pracy.

Numer produktu: EN488AA

Akumulator HP Extended Life
Battery

Dla tych, którzy muszą dłużej pracować z dala od biurka. Podczas pobytu u klienta
lub zebrania w sali konferencyjnej ten poręczny akumulator zapewnia ponad
dwukrotnie dłuższy czas pracy niż akumulator standardowy.

Numer produktu: PB993A

Podróżna mysz optyczna USB
HP

Dodatkowy komfort zapewni mała i lekka mysz podróżna USB – doskonałe
rozwiązanie dla osób w podróży.

Numer produktu: RH304AA

Zamek zabezpieczający HP
Kensington Security Lock

Coś dla tych, którzy boją się o sprzęt. Tę poręczną blokadę z kablem wystarczy
zaczepić z jednej strony do urządzenia, a z drugiej do nieruchomego miejsca
zaczepienia — dzięki temu sprzęt na pewno będzie zawsze na swoim miejscu.

Numer produktu: PC766A


