
Ydelse og sikkerhed i forskellige konfigurationer med masser af funktioner

HP iPAQ hx2000 Pocket PC serien
HP iPAQ hx2000 Pocket PC serien fås med ydelse og
sikkerhed i forskellige konfigurationer med masser af
funktioner, så alle behov og budgetter kan opfyldes.
Disse enkle og alligevel fleksible håndholdte enheder er
udstyret med Microsoft® Windows Mobile™ 5.0 og fås
med forskellige lagerkapaciteter, sikkerhedsløsninger og
batteristørrelser samt kompatibelt tilbehør, der passer til
alle modeller.
Det har aldrig været nemmere
Microsoft Windows Mobile 5.0-operativsystemet øger
produktiviteten, når du arbejder på farten, så du kan
arbejde hvor som helst. Større effektivitet med længere
batteritid og permanent lager er med til at forhindre tab
af data, selv hvis batteriet løber tør for strøm.
Større sikkerhed for såvel enhed som trådløse
forbindelser
En biometrisk fingeraftrykslæser beskytter dataene på
din Pocket PC, da enheden benytter fingeraftryk til
godkendelse eller en kombination af PIN-kode og/eller
fingeraftryk (kun hx2790). Datakryptering via HP
ProtectTools (CREDANT®Technologies) giver ekstra
beskyttelse af såvel data som enheden. Denne serie
tilbyder fuld Microsoft-operativsystemfunktionalitet for
VPN og WEP sikkerhed, hvilket giver øget beskyttelse
ved fjernadgang til data, f.eks. internettet og e-mail.
Avancerede trådløse egenskaber på og uden for
kontoret
Integreret Wi-Fi, (kun hx2490, hx2790) sikrer trådløs
adgang til virksomhedens netværk med høj hastighed.
Integreret trådløs Bluetooth®-teknologi forenkler
kommunikation med andre enheder med Bluetooth, og
med IrDA fast infrared kan du hurtigt (op til 4 Mbps)
flytte data uden brug af kabler.

Gør din digitale musik, videoer og fotos mobile
Windows Mobile Version 5.0 understøtter USB 2.0 og
giver bedre organisering af medieindhold, så du får en
utrolig platform til multimedieenheder. Brugerne kan
nemt synkronisere mediefiler fra Windows Media Player
10 Mobile med deres desktop-pc'er og afspille dem på
deres Pocket PC. Windows Media Player 10 Mobile
understøtter mange forskellige filformater, herunder
WMA, WMV og MP3.
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HP iPAQ hx2790 Pocket PC HP iPAQ hx2490 Pocket PC HP iPAQ hx2190 Pocket PC

Operativsystem Microsoft Windows Mobile 5
0 for Pocket PC, Premium Edition
Mobile-versioner af Microsoft®-software medfølger (Word® Mobile, Excel® Mobile, PowerPoint® Mobile og Internet Explorer Mobile)

Processor Intel® PXA270 processor 624 MHz Intel® PXA270 processor 520 MHz Intel® PXA270 processor 312 MHz

RAM 256 MB hukommelse i alt (192 MB ROM og 64
MB SDRAM), op til 144 MB permanent
lagerhukommelse tilgængelig for brugeren,
certificeret op til 1 GB

256 MB hukommelse i alt (192 MB ROM og 64 MB SDRAM), op til 128 MB permanent
lagerhukommelse tilgængelig for brugeren, certificeret op til 1 GB

Software Operativsystemapplikationer: Kalender, kontaktpersoner, meddelelsessystem, opgaver, diktafon,
noter, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Internet Explorer Mobile, Windows Media
Player 10 Mobile, Stifinder, Infrared Beaming
HP-applikationer: Bluetooth Manager, iPAQ Wireless, Bluetooth Manager, iTask

Operativsystemapplikationer: Kalender,
kontaktpersoner, meddelelsessystem, opgaver,
taleoptagelse, noter, Word Mobile, Excel
Mobile, PowerPoint Mobile, Internet Explorer
Mobile, Windows Media Player 10 Mobile,
Stifinder, Infrared Beaming
HP-applikationer: Bluetooth Manager, iPAQ
Wireless, Bluetooth Manager, iTask

Mål (b x d x h) 7,7 x 1,6 x 11,9 cm

Vægt 164 g

Skærm 3,5" transflektiv TFT QVGA, 64K farver, LED bagbelysning med strømbesparelsestilstand, stående og liggende visning

Integreret trådløs Integreret WLAN 802
11b, Bluetooth® 1
2, IrDA

Integreret Bluetooth® 1
2, IrDA

Udvidelsessokler I/O-holdere til yderligere enheder: SD-holder understøtter 1-bit SDIO og 4-bit SD/MMC-hukommelse, standard, Compact Flash Type II-holder

Multimedier HP Image Zone, Windows Media Player 10

Strøm Batteri: udtageligt/genopladeligt 1440 mAh lithium-ion (kan udskiftes af brugeren), udvidet 2880
mAh (tilbehør)
Vekselstrøm - indgangseffekt: 100~240 Vac, 50/60 Hz, indgående vekselstrøm: Maks
0,3 Aac, udgående spænding: 5 Vdc, udgående strøm: 2 Aac

Batteri: udtageligt/genopladeligt 920 mAh
lithium-ion (kan udskiftes af brugeren), udvidet
2880 mAh (tilbehør)
Vekselstrøm - indgangseffekt: 100~240 Vac,
50/60 Hz, indgående vekselstrøm: Maks
0,3 Aac, udgående spænding: 5 Vdc,
udgående strøm: 2 Aac

Pegeudstyr Berøringsfølsomt display til stylus

Lyd Integreret mikrofon, højttaler og et 3,5 mm stereohovedtelefonstik

Garanti 1 års service med afhentning og returnering, 90 dages teknisk support for software, varierer fra område til område

Indhold Udtageligt/genopladeligt lithium-ion batteri, strømadapter, opladeadapter, stylus, beskyttende
plastic flip cover, USB desktop-synkroniseringsholder, HP iPAQ Product Information Guide og
Startvejledning

Udtageligt/genopladeligt lithium-ion batteri,
strømadapter, opladeadapter, stylus,
beskyttende plastic flip cover,
USB-synkroniseringskabel, HP iPAQ Product
Information Guide and Startvejledning

Designegenskaber 4 programmerbare hurtigstartsknapper, 5-vejs navigerings-joystick, knap til indspilning af stemme, lydstyrkeknap

Sikkerhed HP ProtectTools fra CREDANT Technologies,
iPAQ Persistent File Store og biometrisk
fingeraftrykslæser

HP ProtectTools fra CREDANT Technologies, iPAQ Persistent File Store

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og services findes i de erklæringer om begrænset
garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Intel og Intel inside-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
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Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/hpoptions

Anbefalet tilbehør

USB/serielt autosynckabel Et universalt AutoSynckabel til let synkronisering af din Pocket PC med din kontor-
eller hjemme-pc via en USB-forbindelse eller seriel forbindelse.

Produktnummer: FA122A

HP iPAQ rejselysnetadapter – 4
hoveder

Ekstra strømkilde, når du har brug for det med 4 adapterhoveder til forretnings- og
turistrejsende i Europa, USA og Australien.

Produktnummer: FA372B

HP iPAQ biladapter Arbejde ude af huset? Denne oplader til bilen betyder, at din iPAQ altid fungerer. En
smart enhed, der kan tilslutte din iPAQ Pocket PC fra bilens cigarettænder.

Produktnummer: FA690B

Sammenfoldeligt
Bluetooth®-tastatur

Øg produktiviteten med dette uundværlige, trådløse og sammenklappelige tastatur
med Bluetooth. Skriv e-mail eller rapporter hurtigt og nemt med et komplet
QWERTY-tastatur– det perfekte tilbehør til det trådløse, mobile kontor.

Produktnummer: FA287A

1 GB SD-hukommelseskort Har du brug for mere lagringsplads? Dette højtydende mini SD-hukommelseskort med
1 GB er perfekt til sikkerhedskopiering af store filer og datamængder. Det kan
bruges til oprettelse af musikkort, foto-/videobiblioteker eller til at gemme nyttige
kort, hvis du har et GPS-navigationssystem.

Produktnummer: FA283A


