
Prestaties en veiligheid in een reeks configuraties boordevol functionaliteit

HP iPAQ hx2000 Pocket PC serie
De HP iPAQ hx2000 Pocket PC serie biedt prestaties en
veiligheid in een reeks configuraties boordevol
functionaliteit die aansluiten bij de behoeften en het
budget van de moderne, mobiele professional. Deze
eenvoudige, flexibele handheld apparaten zijn uitgerust
met Microsoft® Windows Mobile™ 5.0 en bieden een
ruime keuze aan oplossingen voor opslagcapaciteit,
beveiliging, batterijen en platform-compatibele
accessoires.
Gebruiksvriendelijker dan ooit
Het Microsoft Windows Mobile 5.0 besturingssysteem
verhoogt de productiviteit als u niet achter uw bureau
zit en maakt vrijwel iedere locatie tot een mobiel
kantoor. Een langere batterijlevensduur verhoogt de
efficiency en permanente opslag voorkomt
gegevensverlies als de batterij leeg raakt.
Vebeterde beveiliging voor het aansluiten van
apparaten en draadloze verbinding
Een biometrische vingerafdrukscanner beveiligt de
informatie op de Pocket PC door verificatie bij het
apparaat via een unieke vingerafdruk of een
combinatie van PIN-code en/of vingerafdruk (alleen de
hx2790). Data-encryptie van HP ProtectTools op basis
van CREDANT® Technologies beschermt het apparaat
en de gegevens. Deze serie biedt volledige Microsoft
besturingssysteemfunctionaliteit voor VPN en WEP
beveiliging, als extra bescherming bij het remote
benaderen van informatie zoals Internet en e-mail.

Geavanceerde draadloze mogelijkheden binnen en
buiten kantoor
Geïntegreerd Wi-Fi (alleen op hx2490 en hx2790) voor
snelle, draadloze toegang tot het bedrijfsnetwerk.
Geïntegreerde Bluetooth® draadloze technologie
vergemakkelijkt de communicatie tussen
Bluetooth-compatibele personal apparaten en IrDA Fast
infrared biedt een snelle methode (tot 4 Mbps) om
gegevens zonder kabel via een infraroodverbinding
over te brengen.
Digitale muziek, video's en foto's meenemen
Windows Mobile versie 5.0 ondersteunt USB 2.0, plus
verbeterd beheer van mediacontent en creëert daarmee
een uitstekend platform voor multimedia-apparaten.
Gebruikers kunnen gemakkelijk mediabestanden
synchroniseren vanuit Windows Media Player 10
Mobile met een desktop pc en deze beluisteren op hun
Pocket PC. Windows Media Player 10 Mobile
ondersteunt diverse bestandsformaten, waaronder
WMA, WMV en MP3.
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HP iPAQ hx2790 Pocket PC HP iPAQ hx2490 Pocket PC HP iPAQ hx2190 Pocket PC

Besturingssysteem Microsoft Windows Mobile 5.0 voor Pocket PC, Premium Edition
Mobiele versies van Microsoft® software zijn inbegrepen (Word® Mobile, Excel® Mobile, PowerPoint® Mobile en Internet Explorer Mobile)

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

Geheugen Totaal 256 MB geheugen (192 MB ROM en 64
MB SDRAM), tot 144 MB geheugen voor
permanente opslag beschikbaar voor de
gebruiker, gecertificeerd tot 1 GB.

Totaal 256 MB geheugen (192 MB ROM en 64 MB SDRAM), tot 128 MB geheugen voor
permanente opslag beschikbaar voor de gebruiker, gecertificeerd tot 1 GB

Software Besturingssysteem applicaties: Agenda, Contacten, messaging, Taken, Voicerecorder, Notities, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile,
Internet Explorer Mobile, Windows Media Player 10 Mobile, File Explorer, Infrarood functie
Exclusieve HP applicaties: Bluetooth Manager, iPAQ Wireless, Bluetooth Manager, iTask

Afmetingen (b x d x h) 7,7 x 1,6 x 11,9 cm

Gewicht 164 gr

Scherm 3,5-inch transflective QVGA TFT-display, 64.000 kleuren, LED-backlight met energiezuinige stand, portrait- en landscapemodus

Geïntegreerde draadloze
mogelijkheden

Geïntegreerd WLAN 802.11b, Bluetooth® 1.2, IrDA Geïntegreerd Bluetooth® 1.2, IrDA

Uitbreidingsslots I/O-slots beschikbaar voor extra apparaten: SD-slot ondersteunt 1-bits SDIO en 4-bits SD/MMC geheugenkaarten, CompactFlash type II slot

Multimedia HP Image Zone, Windows Media Player 10

Voeding Batterij: oplaadbare, door de gebruiker te verwisselen 1440-mAh lithium-ion batterij, optionele
2880-mAh XL batterij
Netvoeding - netspanning: 100~240 V, 50/60 Hz, ingangsspanning: max 0,3 A,
uitgangsvoltage: 5 V, uitgangsspanning: 2 A

Batterij: oplaadbare, door de gebruiker te
verwisselen 920-mAh lithium-ion batterij,
optionele 2880-mAh XL batterij
Netvoeding - netspanning: 100~240 V, 50/60
Hz, ingangsspanning: max 0,3 A,
uitgangsvoltage: 5 V, uitgangsspanning: 2 A

Aanwijsapparaat Aanraakgevoelig display voor styluspen

Geluid Geïntegreerde microfoon, luidspreker en één 3,5-mm ingang voor stereo hoofdtelefoon

Garantie 1 jaar haal- en brengservice, 90 dagen technische support voor software, kan variëren per land

Inbegrepen hardware en software Verwisselbare, oplaadbare lithium-ion batterij, netadapter, laderadapter, styluspen,
beschermende kunststof flipcover, USB desktopsynchronisatiecradle, HP iPAQ productwijzer en
installatiegids

Verwisselbare, oplaadbare lithium-ion batterij,
netadapter, laderadapter, styluspen,
beschermende kunststof flipcover, USB
synchronisatiekabel, HP iPAQ productwijzer en
installatiegids

Designkenmerken 4 programmeerbare sneltoetsen voor applicaties, 5-weg navigatiejoystick, voicerecorderknop, volumeknop

Beveiliging HP ProtectTools op basis van CREDANT
Technologies, iPAQ permanente
bestandsopslag en biometrische
vingerafdrukscanner

HP ProtectTools op basis van CREDANT Technologies, iPAQ permanente bestandsopslag
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Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions

Aanbevolen accessoires

USB/seriële Autosync-kabel Een universele Autosync-kabel voor eenvoudige synchronisatie van de Pocket PC met
uw thuis- of kantoor-pc via een USB of seriële aansluiting.

Bestelnr.: FA122A

HP iPAQ reisnetadapter – 4
stekkers

Extra voeding waar het nodig is met 4 stekkers voor zakelijke en privé-gebruikers die
reizen in Europa, de verenigde Staten en Australië.

Bestelnr.: FA372B

HP iPAQ auto-adapter Onderweg presenteren? Met deze autolader hebt u nooit meer last van down-time.
Het is een handig apparaat om de iPAQ Pocket PC aan te sluiten op het
aanstekercontact van de auto.

Bestelnr.: FA690B

Bluetooth® opvouwbaar
toetsenbord

Onmisbaar voor zakelijke gebruikers die veel onderweg zijn. Dit opvouwbare
Bluetooth-compatibele standaard toetsenbord werkt gemakkelijk zonder kabels
–ideaal voor het schrijven van e-mails of rapporten.

Bestelnr.: FA287A

1-GB SD geheugenkaart Meer opslagruimte nodig? Deze hoogwaardige 1-Gb Mini SD geheugenkaart is
ideaal om backups te maken van grote hoeveelheden bestanden en gegevens.
Bijvoorbeeld geschikt voor muziek, foto-/videoverzamelingen of voor routekaarten,
als u over GPS-navigatie beschikt.

Bestelnr.: FA283A


