
Mierz wysoko. Przystępna cena, funkcjonalność, ekran o przekątnej 17 cali

HP zaleca system Windows Vista® Business.

Notebook HP Compaq 6830s
Nowy notebook HP Compaq 6830s ma nowoczesny
wygląd i oferuje wiele wbudowanych funkcji za
przystępną cenę. Dzięki układowi graficznemu ATI
Mobility Radeon HD 3410 z maksymalnie 256 MB
wydzielonej pamięci wideo, panoramicznemu ekranowi o
przekątnej 17 cali oraz wadze podstawowej zaledwie
2,95 kg praca stanie się przyjemnością.

Technologia, która wykonuje swoje zadanie
Dzięki pełnowymiarowej klawiaturze z wydzieloną
klawiaturą numeryczną praca przypomina obsługę
komputera biurkowego. Technologia procesorowa Intel®
Centrino®™2 przyspiesza pracę systemu podczas
używania wielu aplikacji jednocześnie, a inteligentny
akumulator przedłuża czas pracy bez ładowania,
zwiększając mobilność urządzenia. Opcjonalny napęd
DVD+/–RW SuperMulti DL LightScribe lub Blu-ray ROM
DVD+/-RW SuperMulti DL umożliwia oznaczanie
nośników pamięci masowej za pomocą niestandardowych
etykiet wypalanych bezpośrednio na płytach. Technologia
bezprzewodowa WLAN z certyfikatem Wi-Fi i
zintegrowany interfejs Bluetooth® pozwalają pracować w
każdym miejscu.

Pakiet HP Professional Innovations pozwala firmie
skoncentrować się na podstawowej działalności.
Stworzony z myślą o bezpieczeństwie
Zestaw wielostopniowych, dostosowywanych
zabezpieczeń chroni sieć, aplikacje i dane. Rozwiązanie
Drive Encryption for HP ProtectTools szyfruje wszystkie
informacje na dysku twardym, dzięki czemu są one
nieczytelne dla osób nieuprawnionych (na przykład w
przypadku zgubienia lub kradzieży notebooka).
Rozwiązanie HP SpareKey umożliwia solidne

zabezpieczenie notebooka bez ryzyka zablokowania w
razie zapomnienia hasła.

Stworzony z myślą o prostocie
Nowe narzędzie HP SoftPaq Download Manager
umożliwia proste i efektywne pobieranie uaktualnień
oprogramowania komputera w zaledwie trzech krokach.

Budowany z myślą o trwałości
Mechanizm HP 3D DriveGuard z trójkierunkowym
pomiarem przyspieszenia, który wykrywa gwałtowne ruchy
i w razie potrzeby włącza funkcję zabezpieczającą,
chroni dysk twardy notebooka przed skutkami wstrząsów,
uderzeń i upadków, co zabezpiecza ważne dane w
czasie podróży. Notebooki HP dla firm przechodzą
rygorystyczne testy jakości trwające ponad 95 000
godzin, co zapewnia im odporność w czasie transportu.
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System operacyjny Oryginalny Windows Vista® Business (32-bitowy)
Oryginalny system Windows Vista® Home Basic (32-bitowy)
Oryginalny Windows Vista® Home Premium (32-bitowy)
FreeDOS
System Red Flag Linux (może być różny w zależności od kraju)

Procesor Procesory Intel® Core™2 Duo P8400 / P8600 (2,26–2,4 GHz, magistrala FSB 1066 MHZ, 3 MB pamięci podręcznej L2) lub Intel® Core™2 Duo T5670 /
T5870 (1,8–2,0 GHz, magistrala FSB 800 MHz, 2 MB pamięci podręcznej L2)

Zestaw układów Zestaw układów Mobile™ Intel® PM45 Express

Pamięć DDR2, 800 MHz, 1024, 2048 lub 4096 MB; 2 gniazda SODIMM z obsługą pamięci dwukanałowej; Możliwość rozszerzenia do 8192 MB

Oprogramowanie Microsoft® Office Ready: 60-dniowa wersja próbna pakietu Microsoft® Office 2007 Professional, łatwa do przekształcenia w wersję Microsoft® Office 2007
Basic, Microsoft® Office 2007 Small Business lub Microsoft® Office 2007 Professional

Dysk twardy Dysk twardy Serial ATA 320 GB (5400 obr./min), HP 3D DriveGuard

Urządzenie optyczne Wbudowany napęd DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe lub Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL

Wyświetlacz WXGA+ 17 cali (rozdzielczość 1440x900) lub WXGA BrightView 17 cali (rozdzielczość 1440x900) lub WSXGA+WVA 17 cali (rozdzielczość
1680x1050)

Grafika ATI Mobility Radeon™ HD 3430; Do 512 MB z technologią Hypermemory, jeżeli system jest skonfigurowany z 1 GB lub większą ilością pamięci

Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 3,2 (z przodu) x 39,6 x 28,5 cm

Waga Od 2,95 kg

Zasilanie 8-komorowy akumulator litowy (63 Wh); Zasilacz zewnętrzny HP Smart 90 W, technologia HP Fast Charge

Czas pracy akumulatora Maks. 3 godz.

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

Obsługa komunikacji
bezprzewodowej

Intel 802.11a/b/g/draft-n (draft-n nie jest dostępny w Rosji), Broadcom 802.11a/b/g/draft-n, Broadcom 802.11b/g, Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant

Komunikacja Modem 56 Kb/s; Marvell Ethernet PCI Controller (karta sieciowa 10/100/1000)

Gniazda rozszerzeń Dostępne gniazda urządzeń dodatkowych: jedno gniazdo na kartę ExpressCard/54, czytnik kart pamięci

I/O porty i zlacza 4 porty USB 2.0, VGA, wejście mikrofonu stereo, wyjście słuchawek stereo/wyjście liniowe, złącze zasilania, RJ-11, RJ-45, możliwość korzystania z połączeń
głosowych (VoIP) — opcjonalna kamera internetowa VGA z wbudowanym mikrofonem

Klawiatura Pełnowymiarowa klawiatura z blokiem klawiszy numerycznych, tabliczka dotykowa z przewijaniem

Urządzenie wskazujące Tabliczka dotykowa z przewijaniem

Bezpieczeństwo HP ProtectTools, Enhanced Drive Lock, HP Spare Key, HP Disk Sanitizer, Drive Encryption for HP ProtectTools, Credential Manager for HP ProtectTools, File
Sanitizer for HP ProtectTools, McAfee Security Solution Blokada Kensington

Stacje dokowania Replikator portów USB firmy Targus (PX971A)

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

Więcej informacji można znaleźć na stronie HP z zastrzeżeniami pod adresem www.hp.eu/disclaimer

© 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 i usługi

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

Podróżna mysz optyczna USB
HP

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

Numer produktu: RH304AA

Zasilacz
sieciowy/samochodowy/samol
otowy HP Smart 90 W

Zasilacz HP Smart AC/Auto/Air Combo 90 W daje elastyczne możliwości ładowania i
zasilania w pracy, w domu i w samochodzie. Po ustawieniu przełącznika ładowania na
odpowiednie napięcie można zasilać notebook nawet w samolocie.

Numer produktu: AJ652AA

Podstawowy akumulator
8-ogniwowy HP serii
6800s/6700s

Stała łączność i produktywna praca bez względu na miejsce dzięki akumulatorom
zapewniającym nawet 6 godzin pracy na notebookach HP Compaq dla firm i tabletach.
Nie musisz już rezygnować z wydajności, produktywności i wygody.

Numer produktu: KU532AA

Serwis w miejscu instalacji w
następnym dniu roboczym, 3
lata

Jeśli problem ze sprzętem nie może być rozwiązany zdalnie, HP zapewnia wymianę
uszkodzonego sprzętu u klienta w następnym dniu roboczym. Do produktów HP są
dostępne łatwe do kupienia i łatwe w użyciu usługi naprawy uszkodzonego sprzetu u
klienta.

Numer produktu: UK704E

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


