
Wydajność i bezpieczeństwo w różnych funkcjonalnych konfiguracjach

Komputery kieszonkowe HP iPAQ z serii hx2000
Komputery kieszonkowe z serii HP iPAQ hx2000 Pocket
PC zapewniają wysoką wydajność i bezpieczeństwo w
różnych funkcjonalnych konfiguracjach, co zapewnia
mobilnym profesjonalistom wybór odpowiedni do ich
potrzeb i możliwości finansowych. Te proste i
elastyczne urządzenia są wyposażone w system
operacyjny Microsoft® Windows Mobile™ 5.0 i
wykorzystują różne pojemności pamięci masowej,
zabezpieczenia, wielkości akumulatora oraz zgodne z
wieloma platformami akcesoria.
Wyjątkowa łatwość użytkowania
System operacyjny Microsoft Windows Mobile 5.0
zwiększa produktywność i wydajność, umożliwiając
otwarcie mobilnego biura w dowolnym miejscu.
Dłuższy czas pracy akumulatora podnosi
produktywność, a pamięć trwała zapobiega utracie
danych w przypadku jego rozładowania.
Rozbudowane zabezpieczenia zapewniają ochronę
urządzenia i komunikacji bezprzewodowej
Biometryczny czytnik odcisków palców chroni
przechowywane w komputerze kieszonkowym dane i
umożliwia użytkownikowi uwierzytelnianie na
podstawie niepowtarzalnego wzoru odcisków palców
albo przez połączenie numeru PIN i/ lub odcisków
palców (tylko w modelu hx2790). Zaawansowaną
ochronę informacji i urządzenia zapewnia mechanizm
szyfrowania danych z pakietu narzędzi HP ProtectTools
wykorzystujących technologię firmy CREDANT®
Technologies. Urządzenia z tej serii są wyposażone w
pełen zestaw funkcji systemu operacyjnego firmy
Microsoft, umożliwiający bezpieczny zdalny dostęp do
informacji w trybie VPN i WEP, np. przez Internet i
pocztę elektroniczną.

Zaawansowane możliwości komunikacji
bezprzewodowej w biurze i poza nim
Wbudowany interfejs Wi-Fi (tylko w modelach hx2490
i hx2790) umożliwia szybki, bezprzewodowy dostęp
do sieci przedsiębiorstwa. Zintegrowana technologia
bezprzewodowa Bluetooth® upraszcza komunikację
między obsługującymi ją urządzeniami osobistymi, a
port na podczerwień IrDA umożliwia szybkie (do 4
Mb/s) przesyłanie danych bez użycia kabli.
Możliwość korzystania z muzyki cyfrowej, nagrań
wideo i zdjęć
System Windows Mobile w wersji 5.0 obsługuje
interfejs USB 2.0 i poprawia organizowanie treści,
tworząc znakomitą platformę dla urządzeń
multimedialnych. Windows Media Player 10 Mobile
ułatwia synchronizowanie plików multimedialnych z
komputerem PC i umożliwia odtwarzanie ich za
pomocą komputera kieszonkowego. Windows Media
Player 10 Mobile obsługuje wiele różnych formatów
plików, w tym WMA, WMV i MP3.
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Komputer kieszonkowy HP iPAQ hx2790 Komputer kieszonkowy HP iPAQ hx2490 Komputer kieszonkowy HP iPAQ hx2190

System operacyjny Microsoft Windows Mobile 5.0 for Pocket PC, Premium Edition
Oprogramowanie firmy Microsoft® w wersjach do urządzeń mobilnych (Word® Mobile, Excel® Mobile, PowerPoint® Mobile i Internet Explorer
Mobile) w zestawie

Procesor Procesor Intel® PXA270 624 MHz Procesor Intel® PXA270 520 MHz Procesor Intel® PXA270 312 MHz

Pamięć Łącznie 256 MB pamięci (192 MB pamięci
ROM i 64 MB pamięci SDRAM), maks. 144
MB pamięci trwałej do dyspozycji użytkownika,
maksymalna certyfikowana pojemność 1 GB.

Łącznie 256 MB pamięci (192 MB pamięci ROM i 64 MB pamięci SDRAM), maks. 128 MB
pamięci trwałej do dyspozycji użytkownika, maksymalna certyfikowana pojemność 1 GB

Oprogramowanie Aplikacje systemu operacyjnego: Kalendarz, Kontakty, Wiadomości, Zadania, Dyktafon, Notes, Word Mobile, Excel Mobile, Power Point Mobile,
Internet Explorer Mobile, Windows Media Player 10 Mobile, File Explorer, Infrared Beaming
Aplikacje oferowane wyłącznie przez HP: Bluetooth Manager, iPAQ Wireless, Bluetooth Manager, iTask

Wymiary (sz. x gł. x wys.) 7,7 x 1,6 x 11,9 cm

Waga 164 g

Wyświetlacz Wyświetlacz transflective TFT QVGA 3,5”, 64 tys. kolorów, podświetlanie LED, tryb energooszczędny, tryby pionowy i poziomy.

Wbudowana karta sieci
bezprzewodowej

Wbudowane interfejsy WLAN 802.11b, Bluetooth® 1.2, IrDA Wbudowane interfejsy Bluetooth® 1.2, IrDA

Gniazda rozszerzeń Wolne gniazda we/wy do podłączenia dodatkowych urządzeń: gniazdo SD obsługujące karty pamięci standardu SDIO (1-bitowe) i SD/MMC
(4-bitowe), gniazdo Compact Flash Type II

Multimedia HP Image Zone, Windows Media Player 10

Zasilanie Akumulator: wymienny akumulator litowy 1440 mAh (wymieniany przez użytkownika),
opcjonalny akumulator 2880 mAh
Zasilanie sieciowe – napięcie wejściowe zmienne: 100~240 V, 50/60 Hz, natężenie wejściowe:
maks. 0,3 A, napięcie wyjściowe: 5 V, natężenie wyjściowe: 2 A

Akumulator: wymienny akumulator litowy 920
mAh (wymieniany przez użytkownika),
opcjonalny akumulator 2880 mAh
Zasilanie sieciowe – napięcie wejściowe
zmienne: 100~240 V, 50/60 Hz, natężenie
wejściowe: maks. 0,3 A, napięcie wyjściowe: 5
V, natężenie wyjściowe: 2 A

Urządzenie wskazujące Ekran dotykowy obsługiwany rysikiem

Dźwięk Wbudowany mikrofon, głośnik i jedno gniazdo słuchawek stereo 3,5 mm.

Gwarancja 1 rok serwisu z odbiorem i odesłaniem do klienta, 90 dni pomocy technicznej do produktów oprogramowania, może różnić się w zależności od
regionu

Zawartość zestawu Wymienny akumulator litowy, zasilacz AC, zasilacz ładowarki, rysik, plastikowy pokrowiec,
podstawka do synchronizacji z komputerem przez port USB, informacje o produkcie HP IPAQ i
instrukcja wprowadzająca (HP iPAQ Getting Started)

Wymienny akumulator litowy, zasilacz AC,
zasilacz ładowarki, rysik, plastikowy
pokrowiec, kabel USB do synchronizacji z
komputerem, informacje o produkcie HP IPAQ i
instrukcja wprowadzająca (HP iPAQ Getting
Started)

Właściwości konstrukcyjne 4 programowalne przyciski szybkiego uruchamiania aplikacji, 5-kierunkowy joystick do poruszania się, przycisk nagrywania głosu, przycisk
regulacji głośności

Bezpieczeństwo Narzędzia HP ProtectTools z technologiami
zabezpieczeń firmy CREDANT Technologies,
iPAQ Persistent File Store i biometryczny czytnik
odciska palca

Narzędzia HP ProtectTools z technologiami zabezpieczeń firmy CREDANT Technologies, iPAQ
Persistent File Store

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie 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. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za
błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w tym dokumencie.
Intel i logo Intel inside są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Microsoft i Windows są
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/handhelds
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Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/hpoptions

Zalecane akcesoria

Kabel USB/szeregowy do
synchronizacji danych

Uniwersalny kabel do synchronizacji danych zapewnia łatwą wymianę danych
między komputerem kieszonkowym a domowym lub biurowym przez łącze USB lub
szeregowe.

Numer produktu: FA122A

Sieciowy zasilacz podróżny dla
komputera HP iPAQ – 4
głowice

Dodatkowy, uniwersalny zasilacz dla podróżujących służbowo i prywatnie w
Europie, Stanach Zjednoczonych i Australii.

Numer produktu: FA372B

Zasilacz samochodowy dla
komputera HP iPAQ

Zabierasz pracę do samochodu? Dzięki tej ładowarce samochodowej nie musisz
obawiać się niespodziewanych przerw. To poręczne urządzenie umożliwia
podłączenie komputera kieszonkowego iPAQ do gniazda zapalniczki
samochodowej.

Numer produktu: FA690B

Składana klawiatura
Bluetooth®

Niezbędne uzupełnienie bagażu podróżujących służbowo. Ta wygodna, składana
bezprzewodowa klawiatura pracuje w standardzie Bluetooth i ma standardowy
układ klawiszy. Doskonale nadaje się do pisania wiadomości e-mail i raportów.

Numer produktu: FA287A

Karta pamięci SD 1 GB Potrzebujesz więcej miejsca? Ta wydajna karta pamięci Mini SD o pojemności 1 GB
doskonale nadaje się do tworzenia kopii zapasowych wielu plików i dużych ilości
danych. Można na niej zapisać zbiór utworów muzycznych, bibliotekę zdjęć lub
filmów albo mapy systemu nawigacji GPS.

Numer produktu: FA283A


