
Notebook řady HP 500

Společnost HP doporučuje systém Windows® XP Professional

Více, než jste očekávali

Notebook HP 500 je navržen tak, aby zvýšil vaši
produktivitu, ale ne vaše náklady. Nabízí levný
výpočetní výkon bez omezení mobility, dává na výběr
mezi procesory Intel® Pentium® M a Celeron® M,
nabízí 14” širokoúhlý displej a dostatečnou kapacitu
pevného disku. Tento notebook, poskytující skvělý
poměr ceny a výkonu, umožňuje zůstat produktivní i
pokud se nenacházíte u svého pracovního stolu. Pokud
hledáte spolehlivou mobilní práci, která vám dokáže
pomoci zvládnout základní pracovní požadavky, právě
jste našli řešení.

Elegantní přenosný design
Kompaktní a minimalistický design – méně než 2,5 kg
a vysoký pouze 30,1 mm – HP 500 šetří místo a
snadno se přenáší. Nenechte se ale splést jeho
velikostí, přítomnost působivého 14palcového
širokoúhlého XGA displeje znamená, že budete mít
dost místa k zobrazení všech známých kancelářských
aplikací.

Produktivita na cestách
Notebook HP 500 je vybaven všemi nástroji, které
potřebujete pro rychlou a efektivní práci. Je postaven s
využitím osvědčených technologií, včetně procesorů
Intel Pentium M a Celeron M. Můžete si užívat výkon
nutný k tomu, abyste zůstali produktivní. Úkoly všedních
dnů, jako je surfování po Internetu, zpracování textu a
správa elektronické pošty jsou jednoduché. 1 Kapacity
pevných disků dosahující až 60 GB zajišťují, že
budete mít vždy dost místa pro ukládání souborů a dat
klíčových pro svou práci.

Buďte ve spojení
S notebookem HP 500 budete vždy v obraze – a
zároveň v pohybu. Připojte se k Internetu a elektronické
poště odkudkoli – ať už z domu, z kanceláře nebo z
veřejných míst pokrytých signálem Wi-Fi sítí, jako jsou
letištní haly, hotely nebo kavárny.1
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Operační systém Originální Windows XP Home
FreeDOS (může se lišit podle jednotlivých zemí)

Procesor Procesory Intel® Pentium® M 740 (1,73 GHz, 533 MHz FSB, 2 MB L2 cache) nebo Intel® Celeron® M 350 (1,3 GHz, 400 MHz FSB, 1 MB L2 cache)

Čipová sada Čipová sada Mobile™ Intel® 915GM Express nebo Mobile™ Intel® 910GML Express

Paměť DDR 2, 533 MHz, 256 nebo 512 MB; 1 slot SODIMM; Možnost upgradu maximálně na 1024 MB

Software Adobe Acrobat Reader, HP Backup and Recovery Manager, HP Help and Support Center, Sonic Digital Media Plus, Synaptics Touchpad Driver, Symantec
Norton Internet Security, InterVideo WinDVD – přehrávač disků DVD

Pevný disk Pevné disky SMART PATA 40 GB (4200 ot./min) nebo 60 GB (5400 ot./min)

Optická jednotka Kombinovaná jednotka DVD/CD-RW, dvouvrstvá 12,7mm jednotka DVD+/-RW SuperMulti

Displej 14" WXGA (rozlišení 1280 x 768)

Grafická karta Intel® Graphics Media Accelerator 900; Až 128 MB sdílené grafické paměti

Rozměry (šířka × hloubka × výška) 3 (vpředu) × 33,4 × 24,7 cm

Hmotnost Od 2,26 kg

Napájení 4článková lithioiontová baterie; Externí adaptér 65 W

Životnost baterie Až 2 hodiny

Zvuk Zvuková karta Conexant CX20468, konektory pro sluchátka a mikrofon

Podpora bezdrátové sítě Intel PRO/Wireless 2200BG 802.11 b/g WLAN

Komunikace Modem 56 kb/s; Síťové připojení Intel 82562V 10/100

Rozšiřující sloty Dostupné patice pro další zařízení: 1 patice PC Card typu I/II podporující 32bitové sběrnice CardBus a 16bitové karty

Vstupně-výstupní porty a konektory 2 porty USB 2.0, VGA, konektory pro sluchátka a mikrofon, napájení, RJ-11, RJ-45

Klávesnice Klávesnice plné velikosti

Ukazovací zařízení Touchpad se skrolovací oblastí

Zabezpečení Zásuvka pro zámek Kensington, software Symantec Norton Internet Security

Záruka vyzvednutí a vrácení zařízení na 1 rok (upgrade lze zakoupit samostatně) 1 rok záruka na primární baterii

1 Vyžaduje připojení k bezdrátovému přístupovému bodu (není zahrnut). Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezena. Bezdrátový přístup k Internetu vyžaduje samostatně uzavřenou smlouvu o
poskytování služeb Internetu.[ k2] Jen vybrané modely.
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Další informace najdete na webu
www.hp.cz/notebooky
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Další informace najdete na webu www.hp.cz/prislusenstvi

Doporučené příslušenství

Myš HP USB/PS2 Klávesnice a myš Compaq USB a PS/2 jsou kompatibilní se všemi notebooky HP.

Produktové číslo: DC369A


