Vynikající výkon.

Mobilní pracovní stanice HP Compaq 8710w
Mobilní pracovní stanice HP Compaq 8710w mění pojetí
výkonu na cestách kombinací výkonné vizualizace grafických
ovladačů NVIDIA nové generace s pracovním výkonem
procesorů Intel ® Core™ 2 Duo ve vkusné mobilní pracovní
stanici o úhlopříčce 17 palců.

zatížení. Vyrobeno pro zjednodušení. Zvyšte svou produktivitu
při maximálním zjednodušení díky funkcím, jako je HP
QuickLook [k4]. Můžete rychle procházet své e-maily, kalendáře
a kontaktní informace jediným stisknutím tlačítka bez ohledu na
to, zda je váš počítač zapnutý či nikoli.

Nejlepší výkon mobilní pracovní stanice
Grafické adaptéry pro třídu pracovních stanic poskytují plnou
podporu rozhraní OpenGL a DirectX 10 a všechny mají
osvědčení ISV. Při připojení k dokovací stanici umožňuje
rozhraní Dual Link DVI pracovat s monitory v jejich původním
rozlišení. Pracovní stanice HP 8710w také umožňuje práci v
64-bitovém prostředí s podporou až 4 GB operační paměti.

Funkce HP Professional Innovations vám pomohou soustředit se
na práci
Vyrobeno pro ochranu. Celá řada vícevrstvých,
přizpůsobitelných bezpečnostních řešení pomáhá chránit vaši
síť, aplikace a data. Nová technologie Drive Encryption nástroje
HP ProtectTools kóduje všechny informace v objemu jednotky
pevného disku, takže se pro neoprávněnou osobu stávají
nečitelnými. Vyrobeno pro zjednodušení. Zvyšte svou
produktivitu při maximálním zjednodušení díky funkcím, jako je
např. HP QuickLook. Můžete rychle procházet své e-maily,
kalendáře a kontaktní informace jediným stisknutím tlačítka bez
ohledu na to, zda je váš počítač zapnutý či nikoli. [k5]
Vyrobeno pro odolnost. Spolehlivé funkce, např. HP DuraKeys,
HP DuraFinish, podpůrná struktura krytu ze slitiny hořčíku a
funkce HP 3D DriveGuard zaručují, že Váš notebook zvládne i
velké zatížení.

Pracujte s vysokým rozlišením
Volitelná dvouvrstvá disková jednotka Blu-ray DVD+/-RW
SuperMulti umožňuje přehrávat a vypalovat obsah s vysokým
rozlišením o velikosti až 50 GB (5x více než tradiční disky DVD)
na jeden dvouvrstvý disk Blu-Ray. Praktický port HDMI (kabel se
prodává samostatně) umožňuje připojení televizí a displejů s
vysokým rozlišením.
Nejlepší výkon v kanceláři i mimo ni
Mobilní technologie Intel® Centrino® Pro 1 pomáhá snižovat
celkové výdaje na práci a správu osobního počítače s
vestavěnými možnostmi vzdálené správy a proaktivním
zabezpečením. Pracovní stanice HP 8710w také nabízí
integrovanou čtečku médií, standardní klávesnici se samostatnou
numerickou klávesnicí a kompatibilitu s univerzálním
příslušenstvím HP.
Funkce HP Professional Innovations vám pomohou soustředit se
na práci
Vyrobeno pro ochranu. Můžete použít celou řadu vícevrstvých
bezpečnostních řešení, která lze uzpůsobit k ochraně sítě,
aplikací a dat. Nová technologie Drive Encryption nástroje HP
ProtectTools kóduje všechny informace v objemu jednotky
pevného disku, takže se pro neoprávněnou osobu stávají
nečitelnými. Vyrobeno pro odolnost. Spolehlivé funkce, např. HP
DuraKeys, HP DuraFinish, kryt ze plné slitiny hořčíku a funkce
HP 3D DriveGuard zaručují, že Váš notebook zvládne i velké

Mobilní pracovní stanice HP Compaq 8710w
Společnost HP doporučuje systém Windows Vista™ Business.

Operační systém

Originální systém Windows Vista Business 32/64-bit
Originální systém Windows Vista Home Basic
Originální systém Windows XP Professional
FreeDOS (může se lišit podle jednotlivých zemí)

Procesor

Procesory Intel® Core™ 2 Duo
T7500 / T7700 (2,2 GHz až 2,4 GHz, 800 MHz FSB, 4 MB mezipaměti L2)

Čipová sada

Čipová sada Mobile™ Intel® 965PM Express

Paměť

DDR II, 667 MHz, 2048 nebo 4096 MB (pokud je dostupná); 2 sloty SODIMM podporující dvoukanálovou paměť; Možnost upgradu maximálně na 4 GB

Software

HP Backup and Recover Manager, HP Client Manager Software, HP OpenView Radia Management Agent, HP Client Management Interface, HP Performance
Tuning Framework

Certifikace ISV

MCAD: AutoDesk AutoCAD, AutoDesk Inventor, AutoDesk Revit, Bentley MicroStation, Dassault CATIA V5, UGS I-DEAS 10, I-DEAS 11, UGS/PLM Unigraphics
NX, NX2, NX3, UGS Solidedge, PTC Pro/E 2001 Mechanica, PTC Pro/E Wildfire Mechanica, SolidWorks, MSC.Patran, SensAble, CoCreate OneSpace
Designer, ICEM Surf, PTC DV Mockup
DCC: Discreet 3DS, MAX/Combustion, Alias Maya , Alias Studio Tools, Avid SoftImage XSI/3D, Avid Xpress Pro, Adobe Premiere After Effects
GIS: ESRI ArcGIS 9.0, Oil/Gas: SMT, Landmark/GeoGraphix, EDS, Roxar, Schlumberger/Petrel

Pevný disk

Pevný disk Serial ATA 160 GB (5400 ot./min), případně 80 nebo 100 GB (7200 ot./min)

Optická jednotka

Jednotka DVD+/-RW SuperMulti DL, jednotka DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe, jednotka Blue-ray Disc DVD+/-RW SuperMulti DL

Vyjímatelná média

Volitelná externí zařízení Multibay II

Monitor

Displej 17" WSXGA+ (rozlišení 1 680 × 1 050) s širokým úhlem viditelnosti nebo displej 17" WUXGA+ (rozlišení 1 920 × 1 200) s širokým úhlem
viditelnosti

Grafická karta

Grafický adaptér NVIDIA Quadro FX 1600M; 512MB samostatné grafické paměti GDDR3

Rozměry (šířka × hloubka × výška)

3,3 (vpředu) × 39,3 × 27,5 cm

Hmotnost

Od 3,4 kg

Napájení

Osmičlánková lithioiontová baterie (73 watthodin), volitelná baterie HP Extended Life, volitelná baterie HP Ultra-Capacity); Externí adaptér napájení 120 W
HP Smart AC, technologie HP Fast Charge

Životnost baterie

Až 3 hodiny a 30 minut (až 6 hodin s baterií HP Extended Life Battery, až 8 hodin s baterií HP Ultra Capacity Battery)

Zvuk

Specifikace High Definition Audio, stereofonní reproduktory, stereofonní výstup pro sluchátka/linku, stereofonní vstup pro mikrofon, zabudovaný mikrofon

Podpora bezdrátové sítě

Bezdrátový síťový adaptér Intel PRO/Wireless standardu 802.11a/b/g/draft-n, Intel PRO/Wireless standardu 802.11 a/b/g a Intel PRO/Wireless
standardu 802.11 b/g a/nebo adaptér Bluetooth™ 2.0

Komunikace

Modem 56 kb/s

Rozšiřující sloty

Dostupné zásuvky pro další zařízení: 1 patice PC Card typu I/II podporující 32bitové sběrnice CardBus a 16bitové karty, čtečka médií 6 v 1

Vstupně-výstupní porty a konektory

6 portů USB 2.0, VGA, stereofonní vstup pro mikrofon, stereofonní výstup pro sluchátka/linku, Firewire (1394a), port HDMI konektor napájení, konektor
dokovací stanice, RJ-11, RJ-45

Klávesnice

Standardní klávesnice

Polohovací zařízení

Zdokonalené duální polohovací zařízení (Touchpad a ukazovátko) s oblastí posouvání

Zabezpečení

Nástroj HP ProtectTools Security Manager, vestavěný bezpečnostní čip HP TPM Embedded Security Chip, biometrický snímač otisků prstů HP Biometric
Fingerprint Sensor, volitelná integrovaná čtečka paměťových karet, technologie HP Privacy Filter Zásuvka pro zámek Kensington, software Symantec Norton
Internet Security

Dokovací řešení

Dokovací stanice HP, rozšířená dokovací stanice HP, dokovací stanice HP 3 v 1 NAS, podstavec monitoru HP, nastavitelný stojan pro notebook HP, externí
adaptér External MultiBay II (vše lze zakoupit samostatně)

Záruka

Tříletá záruka na opravu včetně vyzvednutí a vrácení (dostupné rozšíření, lze zakoupit samostatně), jednoletá záruka na primární baterii

1 Pouze vybrané modely. 2 Pouze modely se systémem Windows Vista.

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny i bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených
prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za
opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Některé funkce systému Windows Vista vyžadují pokročilý nebo přídavný hardware. Podrobnosti naleznete na webových stránkách http://www.microsoft.com/cze/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx a
http://www.microsoft.com/cze/windowsvista/getready/capable.mspx. Funkce systému Windows Vista, které bude na vašem počítači možné spustit, zjistíte pomocí nástroje Poradce při upgradu na systém Windows
Vista. Tento nástroj je k dispozici ke stažení na adrese www.windowsvista.cz/upgradeadvisor.
Bluetooth je ochranná známka vlastněná příslušným majitelem a užívaná společností Hewlett-Packard Company v souladu s licencí. Microsoft, Windows a Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné
známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Intel, Centrino a Core jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation a jejích poboček v USA a dalších
zemích.
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Společnost HP doporučuje systém Windows Vista™ Business.

Doporučené příslušenství
HP Executive Leather Case

Pracujte a cestujte s atraktivním a vysoce praktickým obalem. Můžete do něj uložit
přenosný počítač, mobilní telefon, zařízení pro média a jiné příslušenství – vše bude
snadno přístupné a v bezpečí.

Produktové číslo: RR316AA
HP Ultra Capacity Battery

Vysokokapacitní 12článková baterie HP nabízí dlouhodobý provoz zařízení na
cestách. Prodlužuje dobu napájení přenosného počítače o 10 hodin, takže zařízení
můžete bez přerušení používat až 16 hodin.

Produktové číslo: EJ092AA
HP Advanced Docking Station

Skvělý doplněk vaší mobilní kanceláře s úplnou replikací portů a celou řadou
pokročilých funkcí. Toto jedinečné stolní řešení HP podporuje připojení za provozu
pro bezproblémovou práci mobilních profesionálů.

Produktové číslo: EN489AA
HP Bluetooth PC Card Mouse

Díky novému designu připomínajícímu kartu je tato jedinečná bezdrátová optická
myš HP vždy po ruce a snadno použitelná. Je totiž možné ji přenášet a dobíjet uvnitř
zásuvky na karty PC Card. Připojení k počítači pomocí technologie Bluetooth
znamená, máte myš vždy připravenou k použití.

Produktové číslo: RJ316AA
HP Kensington Security Lock

Pro pocit bezpečí. Tento kabelový zámek připoutá váš notebook k pevnému
kotevnímu bodu ve vaší kanceláři. Máte tak jistotu, že notebook nikdo bez vašeho
vědomí neodnese.

Produktové číslo: PC766A

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/notebooks

