
Desempenho e segurança numa variedade de configurações cheias de
funcionalidades

HP iPAQ Pocket PC da série hx2000
O HP iPAQ Pocket PC da série hx2000 proporciona
desempenho e segurança numa gama de
configurações cheias de funcionalidades que se
adequam às necessidades e ao orçamento dos
profissionais móveis dos dias de hoje. Estes dispositivos
portáteis simples mas flexíveis incluem o Microsoft®
Windows Mobile™ 5.0 e oferecem várias opções de
capacidades de armazenamento, soluções de
segurança e tamanhos de bateria, bem como
acessórios compatíveis entre plataformas.
É mais fácil do que nunca utilizá-los
O sistema operativo Microsoft Windows Mobile 5.0
permite maior produtividade quando trabalha longe do
escritório, transformando praticamente todos os lugares
num escritório móvel. Maior eficiência significa maior
autonomia da bateria e armazenamento persistente
para evitar a perda de dados mesmo quando a bateria
se esgota.
Segurança melhorada para o dispositivo e ligação sem
fios
Um leitor biométrico de impressão digital ajuda a
proteger as informações no seu PC de Bolso ao
permitir a autenticação junto do dispositivo com a sua
impressão digital exclusiva, ou uma combinação de um
PIN e/ou uma impressão digital. A codificação de
dados do HP ProtectTools, protegido pela CREDANT®
Technologies, proporciona maior protecção de dados e
do dispositivo. Esta série oferece toda a funcionalidade
do sistema operativo da Microsoft para VPN e
segurança WEP proporcionando protecção adicional
no acesso remoto a informações como a Internet e o
correio electrónico.

Capacidades sem fios avançadas, dentro e fora do
escritório
O Wi-Fi integrado, (apenas hx2490 e hx2790) permite
acesso sem fios de alta velocidade a redes
empresariais. A tecnologia integrada sem fios
Bluetooth® simplifica a comunicação entre dispositivos
pessoais compatíveis com Bluetooth, e os
infravermelhos rápidos IrDA proporcionam um método
rápido (até 4 Mbps) de comunicação sem fios para
transmissão de dados através de infravermelhos.
Dê mobilidade à sua música, vídeos e fotografias
digitais
O Windows Mobile Version 5.0 suporta USB 2.0 e
permite melhorar a organização dos conteúdos
multimédia, criando uma espectacular plataforma para
dispositivos multimédia. Os utilizadores conseguem
sincronizar facilmente ficheiros multimédia a partir do
Windows Media Player 10 Mobile para o seu PC
desktop e ouvi-los no seu PC de Bolso. O Windows
Media Player 10 Mobile suporta uma variedade de
formatos de ficheiros, incluindo WMA, WMV e MP3.
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HP iPAQ Pocket PC hx2790 HP iPAQ Pocket PC hx2490 HP iPAQ Pocket PC hx2190

Sistema operativo Microsoft Windows Mobile 5.0 for Pocket PC, Premium Edition
Estão incluídas versões móveis de software da Microsoft® (Word® Mobile, Excel® Mobile, PowerPoint® Mobile e Internet Explorer Mobile)

Processador Processador Intel® PXA270 de 624 MHz Processador Intel® PXA270 de 520 MHz Processador Intel® PXA270 de 312 MHz

Memória 256 MB de memória total (192 MB de ROM e
64 MB de SDRAM), até 144 MB de memória
de armazenamento persistente disponível para
o utilizador, certificada até 1 GB.

256 MB de memória total (192 MB de ROM e 64 MB de SDRAM), até 128 MB de memória de
armazenamento persistente disponível para o utilizador, certificada até 1 GB

Software Aplicações do sistema operativo: Calendário, Contactos, Serviço de Mensagens, Tarefas, Gravador de Voz, Notas, Word Mobile, Excel Mobile,
PowerPoint Mobile, Internet Explorer Mobile, Windows Media Player 10 Mobile, Explorador de Ficheiros, Transmissão por Infravermelhos
Aplicações exclusivas da HP: Bluetooth Manager, iPAQ Wireless, Bluetooth Manager, iTask

Dimensões (l x p x a) 7,7 x 1,6 x 11,9 cm

Peso 164 g

Ecrã Ecrã TFT transflectivo QVGA de 3,5 pol., 64K de cores, retro-iluminação de LED com modo de economia de energia, modos vertical e horizontal

Comunicações integradas sem fios WLAN 802.11b Integrada, Bluetooth® 1.2, IrDA Bluetooth® Integrado 1.2, IrDA

Slots de Expansão Slots de E/S disponíveis para dispositivos adicionais: slot SD que suporta os tipos de standard de memória SDIO de 1 bit e SD/MMC de 4 bits,
slot Compact Flash Tipo II

Multimédia HP Image Zone, Windows Media Player 10

Alimentação Bateria: de iões de lítio, amovível/recarregável, 1440 mAh (pode ser substituída pelo utilizador),
extensão opcional para 2880 mAh
Alimentação de CA - Entrada de CA: 100~240 V CA, 50/60 Hz, Corrente de entrada de CA:
0,3 A CA no máx., Tensão de saída: 5 V CC, Corrente de saída: 2 A CA

Bateria: de iões de lítio, amovível/recarregável,
920 mAh (pode ser substituída pelo utilizador),
extensão opcional para 2880 mAh
Alimentação de CA - Entrada de CA: 100~240
V CA, 50/60 Hz, Corrente de entrada de CA:
0,3 A CA no máx., Tensão de saída: 5 V CC,
Corrente de saída: 2 A CA

Dispositivo apontador Ecrã táctil para caneta

Audio Microfone e altifalante integrados e uma tomada estéreo de 3,5 mm para auscultadores

Garantia 1 ano de serviço de recolha e entrega, 90 dias de suporte técnico para software, pode variar com a região

Conteúdo da caixa Bateria de Iões de Lítio amovível/recarregável, adaptador de CA, adaptador para carregador,
caneta, cobertura em plástico para protecção, suporte de sincronização de desktop USB, Guia
de Informação do Produto HP iPAQ e Guia de Iniciação

Bateria de Iões de Lítio amovível/recarregável,
adaptador de CA, adaptador para carregador,
caneta, cobertura em plástico para protecção,
cabo de sincronização USB, Guia de
Informação do Produto HP iPAQ e Guia de
Iniciação

Funcionalidades de concepção 4 botões programáveis para lançamento rápido de aplicações, joystick de navegação com 5 modos, botão para gravação de voz, botão de
volume

Segurança HP ProtectTools com segurança de CREDANT
Technologies, iPAQ Persistent File Store e Leitor
biométrico de impressão digital

HP ProtectTools com segurança de CREDANT Technologies, iPAQ Persistent File Store

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão
definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nada neste documento deve ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por
quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidos neste documento.
Intel e o logotipo Intel inside são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas de Intel Corporation ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos da América e noutros países. Microsoft e Windows são marcas
comerciais registadas de Microsoft Corporation, nos Estados Unidos da América e/ou noutros países.

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/handhelds
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Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/hpoptions

Acessórios recomendados

Cabo auto-sincronizador
USB/de série

Um cabo auto-sincronizador universal proporciona uma fácil sincronização do seu
PC de Bolso com o seu PC do escritório ou doméstico, através de uma ligação USB
ou de série.

Número do produto: FA122A

Adaptador CA de Viagem iPAQ
HP – 4 Cabeças

Alimentação adicional onde precisa, com 4 cabeças de adaptador para viajantes
comerciais e turistas na Europa, Estados Unidos e Austrália.

Número do produto: FA372B

Adaptador de Corrente para
Automóvel iPAQ HP

Pretende levar o trabalho consigo? Este carregador para automóvel permite que não
tenha um minuto de inoperacionalidade. Um prático dispositivo para ligar o seu PC
de bolso iPAQ à tomada de acessórios do automóvel (isqueiro).

Número do produto: FA690B

Teclado Dobrável Bluetooth® Um companheiro indispensável para utilizadores comerciais em constante
movimento. Este dispositivo desdobrável com capacidade Bluetooth oferece
conveniência, por dispensar cabos, e uma disposição normal do teclado – ideal
para escrever mensagens de correio electrónico ou relatórios.

Número do produto: FA287A

Placa de Memória SD de 1 GB Necessita de mais capacidade de armazenamento? Este cartão de memória Mini
SD de 1 GB de alto desempenho é perfeito para fazer cópias de segurança de uma
grande quantidade de ficheiros e dados. Também o pode utilizar para criar cartões
de música, bibliotecas de fotografia/vídeo ou para armazenar mapas, se possuir
capacidade de navegação por GPS.

Número do produto: FA283A


