
HP iPAQ hx2000 Pocket PC series

HP iPAQ Pocket PC har utrustats med Windows Mobile™-programvara

Prestanda och säkerhet i många olika funktionsfyllda
konfigurationer

HP iPAQ hx2000 Pocket PC series ger prestanda och
säkerhet i många olika funktionsfyllda konfigurationer,
som passar alla behov och budgetar hos dagens
yrkesverksamma på resande fot. Dessa enkla men
ändå flexibla handdatorer har Microsoft® Windows
Mobile™ 5.0 och en mängd olika alternativ för
lagring, säkerhet och olika batteristorlekar, liksom
tillbehör som är kompatibla med många olika
plattformar.
Mer lättanvänd än någonsin
Operativsystemet Microsoft Windows Mobile 5.0
möjliggör hög produktivitet även när du inte sitter vid
den stationära datorn. Du kan förvandla nästan alla
miljöer till ett mobilt kontor. Den förbättrade
effektiviteten innebär längre batteritid, och den
beständiga lagringen bidrar till att förebygga
dataförluster även om batteriet tar slut.
Utökad säkerhet för enheten och trådlös anslutning
En biometrisk fingeravtrycksläsare skyddar
informationen på Pocket PC: Du identifierar dig för
enheten med ditt unika fingeravtryck, eller med en
kombination av PIN-kod och fingeravtryck (endast
hx2790). Datakryptering från HP ProtectTools skyddat
av CREDANT® Technologies ger ökat skydd för både
data och utrustning. Denna serie har
Microsoft-operativsystemens fulla funktionalitet för VPN-
och WEP-säkerhet, med utökat skydd när information
hämtas på distans som till exempel via Internet eller
e-post.

Avancerad trådlös funktion på och utanför kontoret
Integrerad Wi-Fi (endast hx2490, hx2790) ger snabb
trådlös åtkomst till företagsnätverk. Integrerad trådlös
Bluetooth®-teknik förenklar kommunikationen mellan
Bluetooth-anpassade personliga enheter. IrDA FIR (fast
infrared) erbjuder en snabb metod (upp till 4 Mbps)
för IR-överföring av data utan kablar.
Gör digitala musikfiler, videor och foton digitala
Windows Mobile Version 5.0 ger stöd för USB 2.0 och
möjliggör bättre organisering av medieinnehåll genom
att skapa en avancerad plattform för
multimediaenheter. Användarna kan enkelt
synkronisera mediefiler från Windows Media Player 10
Mobile till en stationär PC och lyssna på dem på en
Pocket PC. Windows Media Player 10 Mobile stöder
många olika filformat såsom WMA, WMV och 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 av Microsoft®-programvara inkluderas (Word® Mobile, Excel®
Mobile, PowerPoint® Mobile och Internet Explorer Mobile)

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

Minne 384 MB minne totalt (320 MB ROM och 64
MB SDRAM), upp till 256 MB beständigt
lagringsminne tillgängligt för användaren

256 MB minne totalt (192 MB ROM och 64 MB SDRAM), upp till 128 MB beständigt
lagringsminne tillgängligt för användaren

Programvara Operativsystemprogram: Calendar, Contacts, Messaging, Tasks, Voice Recorder, Notes, Word
Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Internet Explorer Mobile, Windows Media Player 10
Mobile, File Explorer, Infrared Beaming
HP:s exklusiva tillämpningar: HP ProtectTools med CREDANT Technologies, Bluetooth Phone
Manager, iPAQ Wireless, Bluetooth Manager, iTask, HP Photosmart Premiere för Pocket PC

Operativsystemprogram: Calendar, Contacts,
Messaging, Tasks, Voice Recorder, Notes,
Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint
Mobile, Internet Explorer Mobile, Windows
Media Player 10 Mobile, File Explorer, Infrared
Beaming
Tillämpningar exklusivt för HP: HP ProtectTools
med CREDANT Technologies, Bluetooth Phone
Manager, iPAQ Wireless, Bluetooth Manager,
iTask, HP Photosmart Premiere för Pocket PC

Yttermått (B x D x H) 7,7 x 1,6 x 11,9 cm

Vikt 164,4 g

Bildskärm 3,5-tums transflektiv TFT QVGA, 64 000 färger, LED-bakgrundsbelysning med energisparläge, stående och liggande läge

Integrerad trådlös WLAN 802.11b, Bluetooth® 1.2, IrDA integrerat Integrerat Bluetooth® 1.2, IrDA

Expansionsfack SD-plats: stöder 1 bits SDIO- och 4-bitars SD-/MMC-minnesstandard, CF-plats: integrerad
Compact Flash typ II

SD-plats: stöder 1-bits SDIO- och 4-bitars
SD-/MMC-minnesstandard, CF-plats: integrerad
Compact Flash typ II

Strömförsörjning Batteri: uttagbart/laddningsbart 1 440 mAh litiumjon (kan bytas av användaren), utökat 2 880
mAh som tillval
Växelström - inström: 100~240 V AC, 50/60 Hz, Inström: 0,3 Aac max, Utspänning: 5 V DC
(normalt), Utström: 2 A (normalt)

Batteri: uttagbart/laddningsbart 920 mAh
litiumjon (kan bytas av användaren), utökat 2
880 mAh som tillval
Växelström - inström: 100~240 V AC, 50/60
Hz, Inström: 0,3 Aac max, Utspänning: 5 V DC
(normalt), Utström: 2 A (normalt)

Pekare Pekskärm för penna

Ljud Integrerad mikrofon, högtalare och en 3,5 mm stereohörlursutgång, MP3-stereo (genom hörlursutgången)

Garanti Ett års garanti med avseende på material- och tillverkningsfel i de flesta regioner, 90 dagars teknisk support för programvara i de flesta regioner.
Övriga erbjudanden kan variera mellan olika regioner

Förpackningens innehåll Uttagbart/laddningsbart batteri, AC-adapter, laddningsadapter, penna, plastskydd, HP iPAQ
Product Information Guide och HP iPAQ Getting Started CD, hållare för USB-synkronisering

Uttagbart/laddningsbart batteri, AC-adapter,
laddningsadapter, penna, plastskydd, HP iPAQ
Product Information Guide och HP iPAQ Getting
Started CD, USB-synkroniseringskabel

Utformning 4 programmerbara snabbstartsknappar för tillämpningar, 5-vägs navigeringsknapp, laddningsbart/uttagbart batteri, pekskärm för penna eller
finger, knapp för röstinspelning, mikrofon och högtalare, gummerade sidor för komfortabelt grepp

Säkerhet HP ProtectTools skyddat av CREDANT
Technologies, biometrisk fingeravtrycksläsare

HP ProtectTools skyddat av CREDANT Technologies

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan
föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som
medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för
tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information.
Intel och Intel Inside-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Intel Corporation eller dess dotterbolag i
USA och andra länder. Microsoft och Windows är registrerade varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller
andra länder.

Om du vill ha mer information, gå till www.hp.com/eur/handhelds
4AA0-3870SVE. Mars 2006
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Om du vill ha mer information, gå till www.hp.com/eur/hpoptions

Rekommenderade tillbehör

USB/seriell autosynkkabel En universell autosynkkabel ger enkel synkronisering av din Pocket PC med datorn på
kontoret eller hemma via en USB- eller seriell anslutning.

Produktnummer: FA122A

HP iPAQ 4-pluggs
resenätadapter

Extra ström där du behöver den med 4 adapterkontakter för affärs- och
fritidsresenärer i Europa, USA och Australien.

Produktnummer: FA372B

HP iPAQ universaladapter för
bilen

Ska du dra ut på vägarna? Tack vare den här billaddaren har du aldrig ens en
minuts driftstopp. En praktisk produkt som ansluter din iPAQ Pocket PC till bilens
anslutning för tillbehör (cigarrettändare).

Produktnummer: FA690B

Bluetooth® hopfällbart
tangentbord

Förbättra produktiviteten när du använder din iPAQ fick-PC med Bluetooth-kapacitet
med detta Bluetooth-tangentbord. Standardlayouten (QWERTY) gör det enkelt att
skriva anteckningar, e-post eller rapporter. Det är perfekt för att skriva in stora
mängder data snabbt. När det inte används kan du vika ihop det och förvara det i
den pyttelilla förpackningen och enkelt ta det med dig. När det är öppet är det lika
stort som tangentbordet på en bärbar dator!

Produktnummer: FA287A

1 GB SD-minneskort Behöver du mer lagringsutrymme? Det här högpresterande 1 GB Mini
SD-minneskortet är perfekt när du vill säkerhetskopiera stora mängder filer och data.
Du kan använda det för att skapa musikkort, foto-/videobibliotek eller för att lagra
kartor om du har tillgång till GPS-navigering.

Produktnummer: FA283A


