
A 39,6 cm-es (15,6"-es) képátlójú, kedvező árú noteszgép,
amellyel utazás közben is dolgozhat és kapcsolatban maradhat.

Windows®. Korlátok nélküli élet. A HP a Windows 7 operációs
rendszert ajánlja.

HP 620 noteszgép
Alapvető mozgékonyság

Tartós, elegáns és az ára is kedvező
A HP 620 noteszgép a siker eszköze. Ez az
elegáns, visszafogott, kőszürke mikroszálas
mintázattal rendelkező noteszgép letisztult,
professzionális megjelenést biztosít. Az Intel
processzorokkal üzemelő HP 620 noteszgép
hozzájárul az eredményes munkához. Az
energiahatékony, 39,6 cm-es (15,6"-es) képátlójú
LED-es háttér-világítású képernyővel, 2 MP-es
webkamerával és beépített Wi-Fi megoldással
rendelkező HP 620 utat nyit a világhoz.
Vásároljon üzemkész technológiát.
A már korábban használt irodai
programcsomagokhoz hasonló, mellékelt Corel
Home Office termelékenységi szoftverrel 1 a
noteszgép szövegszerkesztésre, táblázatkezelésre
vagy bemutatók készítésére is használható.
Multimédiás funkciókkal kiegészítve
A videovezérléshez pl. lejátszáshoz, vissza- és
előreléptetéshez használható, billentyűzetbe
épített, új "multimédiás vezérlés" révén a video- és
hangfájlok használata egyszerűsíthető, a
személyes szórakozás érdekében. A nagy
felbontású kijelzőkhöz 3 közvetlen csatlakozást
lehetővé tevő HDMI-port ablakot nyit a nagy
felbontás világára 2.
Maradjon vonalban.
Az opcionális Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN 4

megoldással a kedvenc hozzáférési pontokon is
küldhető és fogadható e-mail vagy elérhető az
internet. A vezeték nélküli kapcsolattal, a
webkamerával és a mikrofonnal a
videokonferenciákhoz nincs szükség további

hardverek beszerzésére vagy szállítására. A HP
gyorstöltő technológiával 5 pedig az
akkumulátorok 90 perc alatt akár 90%-os szintre
tölthetők, ha a noteszgép kikapcsolt állapotban
van.
Védelem és kényelem
Az adatok fontosak. A HP DriveGuard megoldás
a merevlemezt érő fizikai behatások mérséklésével
segít megóvni az adatokat. A cseppálló
billentyűzet megvédi a fontos alkatrészeket az
utazás során esetleg előforduló kisebb
folyadékfröccsenésektől. A noteszgép
selejtezésekor a HP Disk Sanitizer megoldással a
merevlemez tartalma teljesen letörölhető. A HP
Support Assistant minden korábbinál egyszerűbb
megoldást nyújt a noteszgép felügyeletéhez. Ez az
egyszerű, előtelepített szoftver automatizált
beállításokat, fedélzeti diagnosztikát és útmutatós
segítséget kínál, így könnyedén fenntartható a
számítógép teljesítménye és megoldhatók a
problémák.



HP 620 noteszgép

SPECIFIKÁCIÓK

Windows®. Korlátok nélküli élet. A HP a Windows 7 operációs
rendszert ajánlja.

1 Corel Home Office 60 napos próbaváltozat mellékelve. Lejárat után a funkciók csak korlátozottan használhatók. A teljes változat megvásárlást igényel

2 HD-képek megtekintéséhez HD-tartalom szükséges

3 A HDMI-kábel külön vásárolható meg

4 Vezeték nélküli hozzáférési pont és internetszolgáltatás szükséges hozzá, amelyeket a csomag nem tartalmaz. A nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott

5 Ha a rendszer ki van kapcsolva, a HP gyorstöltő technológiával az akkumulátorok 90 perc alatt akár 90%-os szintre tölthetők

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz
mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetőek további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért
vagy hiányosságokért.
A Windows 7 szoftver telepítéséhez és a Windows 7 funkcióinak teljes körű kihasználásához ez a rendszer továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolt hardvert és/vagy DVD meghajtót igényelhet. Részletek:
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
A Bluetooth a jogtulajdonos kereskedelmi védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company licenc birtokában használ. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft cégcsoport védjegye. Az Intel, a Celeron és
a Core az Intel Corporation vagy leányvállalatainak védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
4AA0-7845HUE. Március 2010

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

Operációs rendszer Előtelepítve Támogatott
Eredeti Windows® 7 Professional 32
Eredeti Windows® 7 Home Premium 32
Eredeti Windows® 7 Home Basic 32 bites
Eredeti Windows® 7 Starter 32
Eredeti Windows Vista® Home Basic, 32 bites
SUSE Linux Enterprise 11

Eredeti Windows® 7 Home Premium 64 bites
Eredeti Windows® 7 Professional 64 bites

Processzor Intel® Core™2 Duo P6570 processzor (2,10 GHz, 2 MB L2 gyorsítótár, 800 MHz FSB); Intel® Pentium® T4400 processzor (2,20 GHz, 1 MB L2 gyorsítótár,
800 MHz FSB); Intel® Celeron® 900 processzor (2,20 GHz, 1 MB L2 gyorsítótár, 800 MHz FSB); Intel® Celeron® T1600 processzor (1,66 GHz 1 MB L2
gyorsítótár 667 MHz FSB)

Lapkakészlet Mobile Intel® GL40 Express lapkakészlet ICH9M-Enhanced híddal; Mobile Intel® GM45 Express lapkakészlet ICH9M-Enhanced

Memória DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM foglalat kétcsatornás memóriaelrendezés támogatásával; 8 GB-ig bővíthető

Belső tárolás 160, 250, 320 vagy 500 GB-os (7200 f/p) SATA II merevlemez, 160, 250, 320 vagy 500 GB-os (5400 f/p) SATA II merevlemez

Bővítőfiók DVD-ROM; DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe

Képernyő 39,6 cm-es (15,6"-es) képátlójú LED-es háttér-világítású HD csillogásmentes (1366 x 768) vagy 39,6 cm-es (15,6"-es) képátlójú LED-háttérvilágítású HD
BrightView (1366 x 768), opcionális HP adatvédelmi szűrő

Grafikus rendszer Mobile Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD (beépített grafikus rendszer)

Hang/kép High Definition hang, beépített mono hangszóró, sztereó fejhallgató-kimenet/vonalbemenet, sztereó mikrofonbemenet, beépített mikrofon

Vezeték nélküli támogatás Realtek 802.11b/g/n; Broadcom 4312G 802.11b/g WiFi-adapter; HP beépített modul Bluetooth® 2.1 vezeték nélküli technológiával

Kommunikáció Realtek Ethernet beépített vezérlő (10/100 hálózati vezérlő); Opcionális 56K v.92 modem

Bővítőhelyek 1 Express Card/34; 1 Secure Digital/MultiMedia kártya

Portok és csatlakozók 3 USB 2.0; 1 VGA bemenet; 1 HDMI; 1 sztereó mikrofonbemenet; 1 sztereó fejhallgató-/vonali kimenet; 1 váltóáramú tápegység; 1 RJ-11; 1 RJ-45

Bemeneti eszköz Teljes méretű, cseppálló billentyűzet; Érintőtábla görgetősávval, bal- és jobbgombos kattintásokhoz is használható választógomb; 2 MP webkamera

Szoftver HP Recovery Manager (csak Windows 7 vagy Windows Vista operációs rendszer esetén), HP Support Assistant (csak Windows 7 vagy Windows Vista
operációs rendszer esetén), MS Office Ready 2007, HP webkamera szoftver (egyes típusok esetén), HP Wireless Assistant, Corel Home Office termelékenységi
programcsomag 60 napos próbaváltozat, Roxio Creator Business (egyes típusok esetén, InterVideo WinDVD Player (egyes típusok esetén)

Adatvédelem Alapkiépítésben: HP Spare Key, HP Disk Sanitizer, beállítási jelszó, DriveLock, Kensington zárnyílás, támogatás a noteszgépes Computrace / LoJack
megoldáshoz (külön vásárolható meg), McAfee Security Solution 60 napos próbaváltozat

Méretek 37,18 x 24,96 x 2,75 cm (elöl)

Súly 2,49 kg-tól kezdődően; A súly a konfigurációtól és az alkatrészektől függően változik

Áramellátás 6 cellás (47 Wh) lítiumion-akkumulátor; Külső 65 W-os váltóáramú adapter, HP gyorstöltő

Akkumulátor üzemideje Ellenőrizendő infó

Bővítési megoldások HP USB 2.0 dokkolóegység, HP alapszintű állítható állvány

Garancia 1 éves beszállítás, átvétel és visszaküldés egyes országokban (bővítés lehetséges, külön vásárolható meg), 1 év garancia az elsődleges akkumulátorra



HP 620 noteszgép

Tartozékok és szolgáltatások

Windows®. Korlátok nélküli élet. A HP a Windows 7 operációs
rendszert ajánlja.

HP mobil hangszórók A kicsi és könnyű HP Mobile hangszórókat könnyed hordozhatósághoz és a
DVD-k, CD-k, valamint a digitális audiotartalmak optimális sztereó
lejátszásához tervezték, így a noteszgép-felhasználók számára kiváló
minőségű, telt hangzást biztosítanak.

Termékszám: FS944AA

HP alapszintű
noteszgéptáska

A HP Basic noteszgép hordtáska könnyű és tartós. Belső párnázása
biztosítja a hordozható számítógép védelmét utazás közben. A HP Basic
noteszgép hordtáska max. 15.4” (39,12 cm) képátlójú noteszgépek
szállítására szolgál.

Termékszám: AJ078AA

HP Essential USB 2.0
porttöbbszöröző

A HP professzionális kiegészítők egész portfólióját kínálja mobilirodák
kialakításához, amellyel elérheti üzeleti céljait, növelheti a termelékenységet
és csökkentheti a költségeket.

Termékszám: AQ731AA

HP állítható
noteszgépállvány,
alapmodell

Az állítható HP Basic noteszgép-állvány segítségével a HP üzleti noteszgép
asztali megoldássá alakítható.

Termékszám: AL549AA

Kombinált zár
HP-noteszgéphez

A HP Compaq noteszgéphez tervezett kombinációs zárral a noteszgép és a
dokkolóegység is biztonságosan lezárható.

Termékszám: AY475AA

3 éves, következő
munkanapi helyszíni
támogatás

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a
következő munkanapon elvégzi a helyszíni javítást, ha a probléma távolról
nem oldható meg

Termékszám: UK704E

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/hpoptions


