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Model

Hodnotová skupina
HP iPAQ rx1950
Výkonná skupina
HP iPAQ hx2190
HP iPAQ hx2490
HP iPAQ hx2790
HP iPAQ hx4700
Skupina mobilnej výmeny
HP iPAQ h6340
HP iPAQ hw6510
HP iPAQ hw6515

Máte radi slobodu pohybu?
Strávte čas na cestách príjemne a produktívne, nájdite
bez problémov správnu cestu pomocou navigácie GPS
a bu�te v kontakte s priate�mi a kolegami pomocou
počítačov HP iPAQ Pocket PC. Môžete zachytáva� 
a zdie�a� statické aj pohyblivé obrázky, alebo sa
zabáva� ob�úbenou hudbou, obrázkami a videoklipmi.
Počítače iPAQ od spoločnosti HP bezchybne splnia
všetky vaše požiadavky. 

Rad počítačov HP iPAQ Pocket PC ponúka zariadenia
na efektívnu organizáciu a správu údajov, zariadenia
na prístup k e-mailu, na Internet a k podnikovej sieti a
multifunkčné zariadenia, ktoré predstavujú kombináciu
mobilného telefónu, prehrávača súborov mp3, fotoaparátu
a navigačného systému GPS. 

Zjednodušte a spríjemnite si cestovanie so zvukovými a
vizuálnymi pokynmi na dosiahnutie svojho cie�ového
miesta. Rad zariadení do auta alebo do ruky
od spoločnosti HP vám umožní cestova� s vedomím,
že presne viete, kam idete, a ako sa tam dostanete.
Široká škála príslušenstva upraví, prispôsobí a zvýši
funkčnos� vášho počítača HP iPAQ Pocket PC.

Viac informácií o príslušenstve k zariadeniam HP iPAQ nájdete
na strane 14

Program iPAQ Choice vám umožní využi� bezplatné
body, získané pri kúpe počítačov HP iPAQ Pocket PC, 
na prevzatie bezplatného softvéru pod�a vášho výberu.

Viac informácií o programe iPAQ Choice nájdete na strane 13

Softvér Microsoft® Windows Mobile™ 5.0
Modely série HP iPAQ rx1950 a hx2000 obsahujú
vopred nainštalovaný najnovší operačný systém
Microsoft Windows Mobile 5.0. Táto najnovšia
platforma s aktualizovanou verziou softvéru Microsoft
Office a trvalou pamä�ou pre efektívnejšie spravovanie
údajov zlepšuje produktivitu. Prehrávač Windows
Media® Player 10 Mobile prináša silný multimediálny
zážitok.

Rozsiahle portfólio produktov HP iPAQ
Rozsiahla škála počítačov iPAQ poskytuje hodnotu, výkon a mobilnú výmenu správ a obsahuje mobilné vlastnosti,
ktoré sú vhodné pre pracovné ako aj osobné použitie. Nižšie uvedená príručka vám u�ahčí výber modelu
s vlastnos�ami sp��ajúcimi vaše požiadavky a požiadavky mobilného prostredia.

• •• •••Dobré Lepšie Najlepšie

Príručka pre výber počítača HP iPAQ Pocket PC
Vyberte si počítač HP iPAQ, ktorý vyhovuje vašim konkrétnym potrebám.

Výkon
rýchlos�
spracovania, 
pamä�, možnosti
grafiky/zvuku,
možnosti
ukladacích médií

•

•
••
•••
•••

správ

••
••
••

Rozšírite�nos�
integrované
zásuvky a porty,
schopnos�
zvyšovania
kapacity a
možností

••

•••
•••
•••
•••

••
•••
•••

Komunikácia/
Možnosti
pripojenia
integrované
možnosti
bezdrôtovej
komunikácie

•

•
••
••
••

•••
•••
•••

Multimédiá
podpora via-
cerých formátov –
interaktívne, text,
statické obrázky,
animácie, kamera
a MP3

•

•
•
•
••

••
••
•••

Prenosnos�
ve�kos�, hmotnos�
a tvar

•••

••
••
••
•

••
••
••

Zabezpečenie/
Spravovanie
ochrana zaria-
denia, údajov a
pripojenia/
jednoduchos�
údržby a inovácie

•

••
••

•••
••

••
••
••

HP iPAQ Pocket PC obsahuje softvér 
Windows Mobile™

Obsahuje vreckové verzie softvéru spoločnosti Microsoft®

(Outlook, Word, Excel a Internet Explorer
pre vreckový počítač)
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HP iPAQ rz1710 Navigator
Komplexný navigačný systém GPS do auta,
jednoduchý, cenovo prijate�ný a je možné zača� 
ho používa� ihne� po vybratí zo škatule
Stačí ho zapoji� a ís�! Získajte presné, podrobné vizuálne
a zvukové pokyny, ako sa dosta� na akúko�vek adresu v
Európe.* Zariadenie HP iPAQ rz1710 Navigator je
dokonalé v�aka jednoducho použite�nému navigačnému
softvéru ViaMichelin a vysokokvalitnej kolíske do
auta GPS CarCradle so vstavaným reproduktorom.
Jednoducho sa prenáša, takže si ho môžete zobra�
z jedného auta do druhého. Systém je možné �ubovo�ne
pripevni� na palubnú dosku alebo predné sklo a taktiež
je možné nastavi� zobrazenie na šírku alebo na výšku.

Jednoduchá montáž (do 30 sekúnd):
1. Pripevnite ho na predné sklo alebo palubnú dosku
2. Zapojte napájanie
3. Vložte navigačnú kartu SD

a IDETE – šoférujte pod�a podrobných vizuálnych a 
hovorených pokynov

Je to naozaj také jednoduché!

Ak potrebujete integrovanú navigáciu GPS, vyberte si
počítač HP iPAQ hw6510 alebo hw6515 Mobile
Messenger.

* Navigácia GPS je k dispozícii s bezplatnou mapou krajiny
od spoločnosti ViaMichelin. �alšie mapy môžete zakúpi� a prevzia�
na adrese: www.hp.com/go/ipaqchoice

iFIND.
iSTORE. iPLAY. 

Rýchle a jednoduché používanie
viacerých vozidiel bez drôtového
alebo počítačového pripojenia

Už ste unavení z neustáleho strácania sa? S navigačnými zariadeniami HP iPAQ sa h�adanie cesty k cie�u stane
minulos�ou. V�aka pokynom od štartu až k cie�u budete ma� príjemnú cestu. Spoločnos� HP ponúka škálu
navigačných zariadení iPAQ do auta aj do ruky, ktoré používajú technológiu GPS na presné zameranie vašej
polohy a presnú navigáciu k cie�ovému miestu pomocou hovorených a vizuálnych pokynov.

Viac informácií o funkciách a technických parametroch nájdete na stranách
18 a 19
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Odporúčané príslušenstvo

1. Stolná kolíska na nabíjanie Pohodlná synchronizácia a nabíjanie 2. Súprava sie�ového adaptéra so štyrmi vývodmi Prenosný systém napájania 3. Automatický adaptér napájania

Nabíjajte počítač iPAQ v aute    Viac informácií nájdete na stranách 14 a 15

HP iPAQ rx1950 Pocket PC
Tenký a cenovo prijate�ný s integrovaným bezdrôtovým
pripojením
Zorganizujte svoje činnosti, zabavte sa a zosta�te
v kontakte. Elegantný a štýlový počítač HP iPAQ 
rx1950 Pocket PC prichádza s najnovším softvérom
Windows Mobile 5.0 pre výnimočnejší mobilný 
zážitok. Integrované pripojenie Wi-Fi umož�uje
pripojenie na Internet, prácu s e-mailom, správami 
a preberanie stránok – a to doma, v práci alebo 
na cestách. S týmto vreckovým počítačom máte 
vždy svoje kontakty, poznámky, odkazy, fotografie 
a hudbu pri sebe, nech ste kdeko�vek. 

Ak očakávate vylepšenú funkčnos�, dvojitú rozšírite�nos�
a rozšírené funkcie zabezpečenia, počítač 
HP iPAQ hx2190 Pocket PC je to pravé. 

iPLAY.
iSTORE. iCONNECT.

1. 2. 3.

HP iPAQ Pocket PC obsahuje softvér 
Windows Mobile™

Obsahuje vreckové verzie softvéru spoločnosti Microsoft®

(Outlook, Word, Excel a Internet Explorer
pre vreckový počítač)
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iWORK.

Počítače HP iPAQ hw6510 a
hw6515 Mobile Messenger
Výnimočný nástroj globálnej výmeny správ pre
vysokorýchlostné dátové a hlasové pripojenie v
štýlovom a �ahkom dizajne
Umož�uje odosiela� a prijíma� e-maily, uskutoč�ova�
hovory alebo pripoji� sa na Internet a k podnikovej 
sieti – prakticky všade na svete. Využite počas cesty
autom, jazdy na bicykli alebo pešej túry vizuálne a
hlasové pokyny.

* Dostupné v Spojených štátoch amerických, Kanade a v západnej Európe. Ako �alšie služby sú k dispozícii volite�né dynamické dopravné informácie,
informácie o počasí a lokalizačné služby

1 Technológia EDGEpodporuje vyššiu výkonnos� pomocou bezdrôtového prístupu k dôležitým podnikovým systémom a aplikáciám v reálnom čase. EDGE
je globálny štandard bezdrôtovej plošnej dátovej komunikácie, rýchlo sa šíriaci prostredníctvom prenosových zariadení GSM po celom svete

2 Pre správnu bezdrôtovú komunikáciu môže by� potrebná štandardná infraštruktúra GSM/GPRS, �alšie zariadenia podporujúce technológiu Bluetooth,
samostatne zakúpené zariadenia alebo zmluva na poskytovanie služieb s poskytovate�om bezdrôtového vysielacieho času

3 Telefonické služby vyžadujú osobitne uzavretú zmluvu s poskytovate�om telefonických služieb s pokrytím vo vašej oblasti

iFIND. iCONNECT.

Počítače HP iPAQ hw6510 a hw6515 Mobile Messenger sú elegantné multifunkčné zariadenia, ktoré spájajú
ručnú navigáciu GPS s globálnou bezdrôtovou hlasovou komunikáciou a prenosom údajov.

Integrované technológie
GSM/GPRS/EDGE1 poskytujú
vysokorýchlostné dátové2 a hlasové3

pripojenie pre rýchly prístup
k životne dôležitým obchodným
informáciám – kedyko�vek a
kdeko�vek ich potrebujete. Vstavaná
klávesnica umož�uje �ahko písa�
e-maily, poznámky, textové a
okamžité správy

Navigácia GPS je doplnená jednou
vybranou mapou mesta. Dajú sa
zakúpi� aj �alšie mapy systému 
Tom Tom na lokalite:
www.tomtom.com/gpsnavigation
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Počítače HP iPAQ hw6510 a iPAQ hw6515 Mobile
Messenger spájajú navigáciu GPS* s globálnou
bezdrôtovou hlasovou komunikáciou a prenosom dát
vrátane viacnásobnej výmeny správ. Predstavujú
mobilný telefón, navigáciu GPS, fotoaparát (iba model
hw6515), prehrávač multimediálnych súborov a
súborov mp3. Tieto modely tvoria dokonalé nástroje
na účinné spravovanie obchodných a osobných
informácií. Takéto viacfunkčné zariadenia nevyžadujú
stálu prítomnos� �alších zariadení, káblov a nabíjačiek.

Ak potrebujete multifunkčné zariadenie s bezdrôtovou
technológiou Wi-Fi a väčšou obrazovkou, ale bez
navigácie GPS, počítač HP iPAQ h6340 Pocket PC je
to pravé. 

Ak chcete spozna� výhody radu
počítačov HP iPAQ hw6500 Mobile
Messenger, navštívte lokalitu:
www.hp.com/uk/hw6500

Počítač Pocket X-press pre súkromné e-maily na cestách
S počítačom Pocket X-Press a počítačom iPAQ
hw6510/15 môžete prijíma� okamžité e-maily
v reálnom čase. 

Viac informácií o počítačoch
Pocket X-Press nájdete na lokalite:
www.ipaqchoice.com/email

Odporúčané príslušenstvo

1. Súprava HP Bluetooth Headset – s použitím technológie spoločnosti Belkin Bezdrôtové telefonovanie pomocou súpravy hands-free 2. Karta SD s kapacitou 1 GB �alší prenosný

ukladací priestor 3. Kolíska do auta CarCradle pripevnite�ná na predné sklo Navigačný systém do auta    Viac informácií nájdete na stranách 14 a 15

1. 2. 3.

Viac informácií o funkciách a technických parametroch nájdete na stranách
18 a 19

HP iPAQ Pocket PC obsahuje softvér 
Windows Mobile™

Obsahuje vreckové verzie softvéru spoločnosti Microsoft®

(Outlook, Word, Excel a Internet Explorer
pre vreckový počítač)
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HP iPAQ hx2190 Pocket PC 
Množstvo funkcií, vysoký výkon a prijate�ná cena
Prostredníctvom vylepšeného výkonu procesora 
a väčšieho objemu pamäte zjednodušte svoju 
prácu a získajte rýchly prístup ku kontaktom,
poznámkam a dokumentom. Pomocou integrovanej
technológie Bluetooth® zjednodušte synchronizáciu
údajov, zdie�anie a tlač súborov medzi osobnými a
periférnymi zariadeniami. 

Ak očakávate vylepšené možnosti pripojenia pomocou
rozhrania Wi-Fi/WLAN, počítač HP iPAQ hx2490 je 
to pravé.

HP iPAQ hx2490 Pocket PC 
Vysoký výkon a flexibilita, ktorá splní každú
podnikate�skú výzvu
Získajte bezdrôtové a zabezpečené pripojenie
k e-mailom, službám mobilnej výmeny správ,
internetovej a podnikovej sieti z práce, kaviarní,
reštaurácií, hotelov, vlakových staníc a letísk so
sie�ovými bodmi hot spot. 

Ak očakávate vylepšené zabezpečenie, počítač 
HP iPAQ hx2790 Pocket PC je to pravé.

Ak chcete, aby váš telefón spolupracoval
s integrovanou navigáciou GPS, vyberte si počítač
HP iPAQ hw6510 alebo hw6515 Mobile Messenger.

iSTORE.
S najnovším operačným systémom Windows Mobile 5.0 ponúkajú počítače HP iPAQ hx2000 prostredníctvom
integrovaných zásuviek SD a CF stabilitu, väčšiu pamä� a dvojitú rozšírite�nos�. Vopred nainštalované nástroje
HP ProtectTools poskytujú rozšírené funkcie zabezpečenia na ochranu zariadenia, údajov a pripojenia. Lepšia
funkčnos�, dlhšia životnos� a výber konfigurácií z nich robí ideálnych pomocníkov na obchodné a osobné použitie.

iWORK. iCONNECT.
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HP iPAQ hx2790 Pocket PC
Výnimočný výkon a vylepšené zabezpečenie
pre nerušenú prácu
Rýchla a bezpečná identifikácia – pomocou
biometrickej čítačky odtlačkov prstov, bez nutnosti
pamäta� si heslá. Táto inovatívna funkcia vám 
prináša istotu – prístup k citlivým obchodným a
osobným údajom je zabezpečený aj v prípade 
straty zariadenia. 

Ak očakávate vylepšený výkon a grafiku s ve�kou
4-palcovou obrazovkou, ale bez biometrickej čítačky
odtlačkov prstov, počítač HP iPAQ hx4700 Pocket PC
je to pravé.

Ak chcete, aby váš telefón spolupracoval
s integrovanou navigáciou GPS, vyberte si počítač
HP iPAQ hw6510 alebo hw6515 Mobile Messenger.

Odporúčané príslušenstvo

1. Stereoslúchadlá s rozhraním Bluetooth Využite bezdrôtové pripojenie zvuku na cestách 2. Skladacia klávesnica s rozhraním Bluetooth Umož�uje zadáva� údaje rýchlo a pohodlne

bez použitia káblov 3. Odolný obal Štýlová ochrana počítača iPAQ    Viac informácií nájdete na stranách 14 a 15

iPROTECT.
iWORK. iCONNECT.

1. 2. 3.

Novátorská biometrická čítačka
odtlačkov prstov poskytuje
vysokobezpečnú, pohodlnú a
rýchlu autentifikáciu bez potreby
pamata� si heslá

HP iPAQ Pocket PC obsahuje softvér 
Windows Mobile™

Obsahuje vreckové verzie softvéru spoločnosti Microsoft®

(Outlook, Word, Excel a Internet Explorer
pre vreckový počítač)



iDISPLAY. 

HP iPAQ hx4700 Pocket PC
Vynikajúci výkon a možnosti grafiky, ve�ký displej
s vysokým rozlíšením
Jednoduché a rýchle použitie aplikácií a firemných
dátových riešení v�aka ve�kej 4-palcovej obrazovke,
vysoký výkon a možnosti grafiky. Intuitívna obsluha
počítača iPAQ hx4700 a rýchle zadávanie údajov
pomocou jedinečnej dotykovej plochy. Dvojitá
rozšírite�nos� umož�uje zvyšova� funkčnos� pridaním
rozšírenej pamäte, čítačky čiarových kódov, fotoaparátu
Photosmart at�. 

Odporúčané príslušenstvo

1. Kožený obal na opasok Počítač iPAQ je vždy po ruke a v bezpečí 2. Rozšírená batéria Mimoriadne napájanie na cestách 3. Karta SD s kapacitou 1 GB Mimoriadny prenosný

ukladací priestor    Viac informácií nájdete na stranách 14 a 15

iEXPAND. iWORK.

1. 2. 3.
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* Bezdrôtové pripojenie na Internet pomocou technológie GSM/GPRS
vyžaduje uzatvorenie samostatnej zmluvy o poskytovaní služieb.

HP iPAQ h6340 Pocket PC 
Nástroj na globálnu komunikáciu so štvorpásmovým
telefónom pre siete GSM/GPRS s možnos�ami
bezdrôtovej komunikácie Wi-Fi a Bluetooth
Telefonujte, preh�adávajte web alebo prijímajte
a odosielajte e-maily, správy SMS a MMS
z ktoréhoko�vek miesta na svete.* S integrovanými
trojpásmovými možnos�ami bezdrôtovej komunikácie
(GSM/GPRS, Wi-Fi a Bluetooth) pre vysokorýchlostné
bezdrôtové hlasové a dátové pripojenie budete stále
pripojení a výkonní. 	ahký a kompaktný počítač
HP iPAQ h6340 poskytuje po jednom nabití 220 hodín
(viac ako 9 dní) v pohotovostnom režime a viac ako
5 hodín hovoru. 

Počítač Pocket X-press pre súkromné e-maily na cestách
S počítačom Pocket X-Press a počítačom iPAQ h6340
môžete prijíma� okamžité e-maily v reálnom čase. 

Viac informácií o počítačoch
Pocket X-Press nájdete na lokalite:
www.ipaqchoice.com/email

Viac informácií o funkciách a technických parametroch nájdete na stranách
18 a 19

Odporúčané príslušenstvo

1. Súprava HP Bluetooth Headset – s použitím technológie spoločnosti Belkin Bezdrôtové telefonovanie pomocou súpravy hands-free 2. Rozšírená batéria Mimoriadne napájanie na

cestách 3. Karta SD s kapacitou 512 MB Mimoriadny prenosný ukladací priestor    Viac informácií nájdete na stranách 14 a 15

iCONNECT.
iTALK. iWORK.

1. 2. 3.

HP iPAQ Pocket PC obsahuje softvér 
Windows Mobile™

Obsahuje vreckové verzie softvéru spoločnosti Microsoft®

(Outlook, Word, Excel a Internet Explorer
pre vreckový počítač)
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Inovácia systému Microsoft®

Windows Mobile™ Version
5.0 pre počítače iPAQ Pocket
PC
Program inovácií počítačov HP iPAQ Pocket PC
Doterajší vlastníci počítačov HP iPAQ hx4700, hx2110,
hx2410 alebo hx2710 Pocket PC môžu svoje produkty
inovova� systémom Microsoft Windows Mobile Version
5.0 bez zakúpenia nového hardvéru. 

Informácie o inovovaní a prechode
na systém Microsoft Windows Mobile
Version 5.0 nájdete na lokalite:
www.hp.com/uk/windowsmobile2005

Systém Microsoft Windows Mobile Version 5.0 prináša:
• Aplikáciu ActiveSync 4.0, najnovší synchronizačný

softvér pre rýchlejšie spravovanie a prenos informácií
v počítači alebo na serveri

• Zvýšenú produktivitu:

- rýchlejší prístup k e-mailom a informáciám

- nový balík Office Mobile: softvér Word Mobile
pre skvelú podporu formátu dokumentov, Excel
Mobile pre lepšiu podporu prezerania a vytvárania
tabuliek, PowerPoint Mobile pre prezeranie a
prezentácie na cestách

- zabezpečenú správu zariadenia

• Integrované multimédiá (prehrávač Windows Media
Player 10):

- lepšiu podporu médií prostredníctvom služieb a
pracovnej plochy

- viac možností ako použi� médiá na prispôsobenie
zariadení

• Trvalú pamä� poskytujúcu spo�ahlivú správu 
údajov a zabezpečenie informácií aj v prípade
odpojenia batérie

• Hlasový príkaz umož�ujúci jednoduché a bezpečné
ovládanie bez použitia rúk

• Program Pocket MSN umož�ujúci prístup k službám
MSN Hotmail a MSN Messenger jedným kliknutím

• Hry
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BEZPLATNÝ softvér
prostredníctvom programu
iPAQ Choice
Webová lokalita iPAQ Choice je určená
na poskytovanie všetkého, čo budete potrebova�
pre počítač iPAQ po jeho zakúpení. Poskytuje 
praktický portál na výber a kúpu zo širokej škály
softvéru z oblastí obchodu a financií, hry a zábavy,
softvérových nástrojov, cestovania a máp, jazykov 
a prekladania.

Lokalita iPAQ Choice vám umožní prístup k širokej
škále príslušenstva, ktoré upraví, prispôsobí a zvýši
funkčnos� vášho počítača HP iPAQ Pocket PC. Tiež
umož�uje prístup k tipom a odporúčaniam, najčastejším
otázkam a podpore – ak ju budete potrebova�.

Viac informácií o programe iPAQ
Choice získate na lokalite:
www.hp.com/go/ipaqchoice

Body získané pri kúpe počítača iPAQ Pocket PC použite na
BEZPLATNÉ prevzatie softvéru z vyše 250 dostupných titulov.
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Príslušenstvo

1. Súprava Bluetooth Headset – s použitím technológie
spoločnosti Belkin
Pohodlná obsluha bez použitia rúk

2. Batéria navyše
Umožní vám používa� počítač iPAQ dlhšie

3. Skladacia klávesnica s rozhraním Bluetooth
Umož�uje zadáva� údaje rýchlo a pohodlne

4. Súprava dotykových pier navyše
Nikdy nezosta�te bez dotykového pera

5. Pamä�ové karty SD/Mini SD
�alší úložný priestor pre hudbu, aplikácie a iné údaje

6. Kolíska/nabíjačka
Pohodlná synchronizácia a nabíjanie 

7. Automatická sie�ová nabíjačka a adaptér k sie�ovej
nabíjačke
Počítač iPAQ môžete nabíja� doma, v práci alebo v aute 

8. Kábel na automatickú synchronizáciu
Synchronizácia mimo pracovného stola

9. Obaly
Štýlová ochrana počítača iPAQ

Podrobnosti a čísla súčastí konkrétneho príslušenstva nájdete v tabu�ke
príslušenstva na nasledujúcej strane

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

Príslušenstvo dop��a a zvyšuje funkčnos� vášho počítača HP iPAQ Pocket PC. Široký rozsah príslušenstva od
spoločnosti HP alebo iných spoločností vám pomôže prispôsobi� počítač HP Pocket PC tak, aby vyhovoval
vášmu štýlu a aby ste ho čo najlepšie využili.
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Obaly
Rozkladací obal na opasok
Odolný bezdrôtový obal – červený
Odolný bezdrôtový obal – čierny
Odolný obal
Odolná ochranná fólia displeja – 3 ks balenie
Tenký nylonový obal
Kožený obal na opasok
Kožený obal na opasok
Kožený obal Premier
Možnosti napájania
Automatický adaptér napájania*
Sie�ový adaptér
Adaptér na striedavý prúd – Európa
Adaptér na striedavý prúd – Ve�ká Británia
Zástrčka adaptéra k nabíjačke pre počítač iPAQ
Štandardná batéria pre model rx1950
Rozšírená batéria pre model rx1950
Štandardná batéria pre model h6340
Rozšírená batéria pre model h6340
Štandardná batéria pre model hx4700
Rozšírená batéria pre model hx4700
Štandardná batéria pre model hx2090
Rozšírená batéria pre model hx2090
Štandardná batéria pre model hw6500
Rozšírená batéria pre model hw6500
Pamä�/ukladanie
Pamä�ová karta SD 128 MB
Pamä�ová karta SD 256 MB
Pamä�ová karta SD 512 MB
Pamä�ová karta SD 1 GB
Pamä�ová karta Mini SD 128 MB
Pamä�ová karta Mini SD 256 MB
Pamä�ová karta Mini SD 512 MB
Možnosti vstupu
Skladacia klávesnica – Ve�ká Británia
Skladacia klávesnica – Nemecko
Skladacia klávesnica – Francúzsko
Skladacia klávesnica – Taliansko
Skladacia klávesnica – Španielsko/Latinská Amerika
Skladacia klávesnica s rozhraním Bluetooth
Dotykové pero pre model rx1950 – 3ks balenie
Súprava dotykových pier pre model h6340
Univerzálna súprava dotykových pier
Palcová klávesnica
Možnosti synchronizácie
Kábel na aut. synchr. s rozhr. USB a sériovým rozhraním
Kolíska so zástrčkami pre model rx1950
Kolíska a nabíjačka pre model h6340
Univerzálna kolíska
Zvuk
Stereoslúchadlá s rozhraním Bluetooth
Stereoslúchadlá s rozhraním Bluetooth – Európa
Stereoslúchadlá s rozhraním Bluetooth – Ve�ká Británia

Popis Číslo súčasti

FA117A#AC3
FA238A#AC3
FA238B#AC3
FA288A#AC3
FA391A#AC3
FA161A#AC3
FA160A#AC3
FA350A#AC3
FA662A#AC3

FA690B#AC3
FA372A#AC3
FA130A#ABB
FA130A#ABU
FA133A#AC3
FA191A#AC3
FA192A#AC3
FA235A#AC3
FA236A#AC3
FA257A#AC3
FA258A#AC3
FA285A#AC3
FA286A#AC3
FA404A#AC3
FA405A#AC3

FA135A#AC3
FA136A#AC3
FA184A#AC3
FA283A#AC3
FA602A#AC3
FA603A#AC3
FA604A#AC3

FA118A#ABU
FA118A#ABD
FA118A#ABF
FA118A#ABZ
FA118A#B16
FA287A#AC3
FA113A#AC3
FA237A#AC3
FA261A#AC3
FA302A#AC3

FA122A#AC3
FA188A#AC3
FA234A#AC3
FA260B#AC3

FA303A#AC3
FA303A#ABB
FA303A#ABU

rx
19

50

hx
21

90

hx
24

90

hx
27

90

hx
47

00

h6
34

0

hw
65

10
/1

5

•
•
•

• • •
• • •

• • • • •
• • • • •

• • • • • •
• • • • • • •

• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
•
•

•
•

•
•

• • •
• • •

•
•

• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •

•
•
•

• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •

• • • • • •
•

•
• • • • •
• • • •

• • • • • •
•

•
• • • • •

• • • • •
• • • • •
• • • • •

* Dostupné v novembri 2005
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Bezpečnejšie, inteligentnejšie
a jednoduchšie
zabezpečenie
Zabezpečenie IT v súčasnosti znepokojuje všetky
podniky a ke�že spôsoby ohrozenia počítačov sú stále
dômyselnejšie a rôznorodejšie, spoločnosti musia
vyvíja� komplexnú stratégiu zabezpečenia na ochranu
viacerých miest ohrozenia. 

Spoločnos� HP poskytuje inteligentnejšie a jednoduchšie
spôsoby na zachovanie bezpečnosti podnikania pred
najbežnejšími rizikami zabezpečenia – vrátane
zabezpečenia pred vírusmi, špiónskym softvérom,
nevyžiadanou poštou, narušením a zastaralým softvérom
– prostredníctvom piatich základných vrstiev proaktívneho
zabezpečenia. Spolu s poprednými partnermi pomáhame
ochra�ova� hardvér, údaje, aplikácie, operačné systémy a
siete. A poskytujeme širší rozsah riešení a služieb v oblasti
manažmentu zabezpečenia na pomoc pri vyh�adávaní a
oprave zranite�ných miest a zachovaní aktuálnej ochrany. 

Viac informácií o riešeniach
zabezpečenia spoločnosti HP 
nájdete na webovej lokalite:
www.hp.com/eur/security

Služba HP Smart Finance
Služba Smart Finance, ktorá je súčas�ou služieb HP
Financial Services vám pomôže naplno využi� výhody
podnikových technológií a dosiahnu� vaše obchodné
ciele s väčšou finančnou flexibilitou.

V�aka službe Smart Finance Service, ktorá
je kompletnou súpravou finančných služieb od
získania po splatenie, je vlastníctvo a účtovníctvo
technologických riešenií jednoduché – a umož�uje
vám zamera� sa na finančné a iné prostriedky
na spravovanie a rast vášho podniku. 

Viac informácií o službe HP Smart
Finance nájdete na webovej lokalite:
www.hp.sk



Pribalená technická podpora
so službou HP Care Pack
Služba HP Care Pack Services poskytuje
preddefinovaný balík podpory pre produkty HP spolu
s celou škálou rozšírení záruk a inovácií, ktoré si môžete
jednoducho a výhodne zakúpi�. Môžete si zabezpeči�
najvhodnejší spôsob a rýchlos� odpovede, čím
zredukujete prestoje, maximalizujete výkon a znížite
celkové náklady na vlastníctvo. 

Viac informácií o službe HP Care 
Pack nájdete na webovej lokalite:
www.hp.com/hps/carepack

Albánsko +43 125 000 60 22
Alžírsko +213 61 56 45 43
Rakúsko 0800 242 242
Bahrajn 800 171
Ostatné krajiny Perzského zálivu (Omán, Katar, 
Kuvajt, Jemen, Sýria, Libanon, Jordánsko) +971 4 881 81 00
Belgicko
Podpora spoločnosti HP +32 2 626 88 06 
Technická podpora +32 2 778 38 00
Bosna a Hercegovina +43 125 000 60 22
Bulharsko +359 2 969 87
Chorvátsko
HP General +385 1 606 02 00 
Česká republika +420 2 61 30 73 10
Dánsko +45 70 11 77 00
Egypt 0800 888 78 88
Estónsko +372 681 38 23
Fínsko +358 10 217 2700
Francúzsko +33 1 43 62 34 34
Nemecko +49 (0)18 05 55 67 75
Grécko 
(bezplatné číslo v rámci Grécka) 801 11 22 55 47
(z celého sveta) +30 210 6 07 36 03
Ma�arsko +36 1 382 11 11
Írsko +353 1 615 82 14
Izrael +972 9 830 48 48
Taliansko
osobný počítač, 
server Intel a periférie +39 02 92607 330 
server a pracovná stanica UNIX, 
ukladací priestor, OpenView +39 02 92607 322
Kazachstan a Kirgizsko
HP General +7 3272 58 43 43 
Lotyšsko +371 800 80 12
Litva +370 5 210 33 33
Spojené arabské emiráty 800 49 10
Macedónsko +43 125 000 60 22
Malta +43 125 000 60 22
Moldavsko +43 125 000 60 22
Maroko +212 2 240 47 47
Holandsko 0800 266 72 72
Nórsko 0800 16 00

+47 24 09 75 00
Po�sko 0801 522 622 

+48 565 77 00
Portugalsko 808 20 60 01
Rumunsko +40 21 315 44 42
Juhoafrická republika 0800 118 883
Rusko +7 095 797 3 797
Slovinsko +386 1 230 74 20
Slovensko 0800 147 147
Saudská Arábia 800 897 14 33
Srbsko a Čierna Hora HP General +381 11 201 99 00
Španielsko +34 902 32 11 23
Švédsko +46 86 19 21 70
Švajčiarsko
HP (pre konc. zákazníkov – predpredaj) +41 848 88 44 66 
Predpredaj a podpora +41 848 80 11 11
Tunisko +216 71 89 33 91
Turecko +90 212 444 79 79
Ve�ká Británia +44 84 52 70 42 22
Ukrajina +380 44 490 61 20

Predajné miesta HP v krajinách EMEA



Model 

Integrované bezdrôtové rozhranie1

Operačný systém

Procesor

Displej

Navigácia GPS

Integrovaný fotoaparát

Pamä�

Rozmery (v x š x h) / Hmotnos�

Aplikácie operačného systému

Exkluzívne aplikácie od spoločnosti
HP

Zabezpečenie

Napájanie

Rozšírenie

Funkcie ergonomického dizajnu

Záruka

HP iPAQ rz1710 
Navigator
Serial IR

Softvér Microsoft Windows Mobile 2003
Second Edition 

Obsahuje vreckové verzie softvéru spoločnosti Microsoft® (Outlook, Word, Excel a Internet Explorer pre
vreckový počítač)

Procesor S3C2410 s frekvenciou 203 MHz

Transflektívny displej TFT QVGA 3,5" (89 mm),
64 000 farieb, podsvietenie diódami LED s režimom
úspory napájania, režim na výšku a na šírku

Kolíska do auta CarCradle so vstavaným prijímačom
GPS SiRFStar III, vstavaným reproduktorom a
vstavaným prísavným držiakom pripevnite�ným
na predné sklo auta

–

64 MB celkovej pamäte (pamä� ROM 32 MB a 
pamä� SDRAM 32 MB), až 25 MB pamäte
dostupnej pre používate�a vrátane 10 MB
pre program iPAQ File Store

114 x 70 x 13,4 mm / 120 g

Calendar, Contacts, Inbox (s kontrolou pravopisu v e-mailoch), Tasks, Voice Recorder, Notes, Calculator, Solitaire, Jawbreaker, File Explorer, Infrared Beaming, Clock, Align Screen, Memory, Volume

Pocket Word, Pocket Excel, Pocket Internet Explorer, 
Windows Media Player 9, Pocket MSN

Navigácia Via Michelin Navigation for Pocket PC® + 
mapy krajín vopred nainštalované na karte SD,
HP Profiles, iPAQ File Store, Experience HP iPAQ,
HP Image Zone for Pocket PC, HP Task Switch

Program iPAQ File Store na trvalé uloženie údajov

Nabíjate�ná lítium-iónová batéria 1 000 mAh

Integrovaná zásuvka SD podporuje 4-bitový 
pamä�ový štandard typu SD/MMC a 4-bitové
karty SDIO

4 programovate�né tlačidlá na spustenie aplikácií,
5-smerové navigačné tlačidlo – predvolené: tlačidlá
Calendar, Contacts, Messaging a Today

1 rok na súčiastky a prácu, 90-d�ová 
technická podpora pre softvér vo väčšine regiónov

HP iPAQ rx1950 Pocket PC

Wi-Fi (802.11b)

Microsoft Windows Mobile 5.0 for Pocket PC, Premium Edition

Procesor Samsung SC32442 s frekvenciou 300 MHz

Transflektívny displej TFT QVGA 3,5" (89 mm), 
64 000 farieb, podsvietenie diódami LED s režimom
úspory napájania, režim na výšku a na šírku

–

–

96 MB celkovej pamäte (pamä� ROM 64 MB a 
pamä� SDRAM 32 MB), až 33 MB 
trvalej pamäte dostupnej pre používate�a

113,6 x 70,6 x 13,5 mm / 125 g

Word Mobile (s kontrolou pravopisu), Excel Mobile, 
PowerPoint Mobile, Internet Explorer Mobile, 
Windows Media Player 10 Mobile, Pictures and
Videos, Terminal Services Client

iPAQ Wireless: spracovanie bezdrôtových pripojení, 
Pocket Panel Lite: prístup dotykom z obrazovky Today 
k stavu zariadenia – batérii, pamäti, nastaveniam
podsvietenia, iPAQ Entertainment, pomôcky: Self Test,
iPAQ Audio, Power Status, Backlight Applet,
Certificate Enroller

Persitent File Store

Odpojite�ná a nabíjate�ná lítium-iónová batéria
1 100 mAh (k dispozícii je volite�ná rozšírená
lítium-iónová batéria 1 800 mAh)

Zásuvka SD podporuje 1-bitový pamä�ový štandard
typu SDIO a 4-bitový typu SD/MMC

4 programovate�né tlačidlá na spúš�anie aplikácií,
5-smerové navigačné tlačidlo, dotykový displej ovlá-
daný dotykovým perom alebo končekmi prstov,tlačidlo
na nahrávanie hlasu, mikrofón a reproduktor, pogu-
mované bočné časti umož�ujúce pohodlné držanie

1 rok na súčiastky a prácu, 90-d�ová technická
podpora pre softvér vo väčšine regiónov (�alšie
ponuky sa môžu líši� v závislosti od regiónu)

HP iPAQ hx2190/hx2490/ hx2790 Pocket PC

Bluetooth 1.2, Serial IR (hx2190), Wi-Fi (802.11b), 
Bluetooth 1.2, Serial IR (hx2490 & hx 2790)

Obsahuje vreckové verzie softvéru spoločnosti Microsoft® (Outlook, Word, Excel a
Internet Explorer pre vreckový počítač)

Procesor Intel PXA270 s frekvenciou 312 MHz (hx2110), 520 MHz (hx2410),
624 MHz (hx2750)

Farebný transflektívny displej TFT QVGA 3,5" (89 mm), 64 000 farieb,
režim na výšku aj na šírku

–

–

192 MB celkovej pamäte (pamä� ROM 128 MB a pamä� SDRAM 64 MB), 
až 80 MB trvalej pamäte dostupnej pre používate�a (hx2190 & hx2490), 
256 MB celkovej pamäte (pamä� ROM 192 MB a pamä� SDRAM 64 MB), 
až 144 MB trvalej pamäte dostupnej pre používate�a (hx2790)

119,4 x 76,6 x 16,3 mm / 164,4 g

Word Mobile (s kontrolou pravopisu), Excel Mobile, PowerPoint Mobile, 
Internet Explorer Mobile, Windows Media Player 10 Mobile, Terminal 
Services Client 

Pomôcka iPAQ Backup: na zálohovanie/obnovenie údajov do hlavnej pamäte, na pamä�ovú kartu alebo do programu iPAQ File Store , iPAQ Wireless: spravovanie bezdrôtových pripojení, 
Bluetooth Manager: spravovanie pripojení a nastavení rozhrania Bluetooth, iTask: spustenie a prepínanie medzi úlohami a aplikáciami, HP Image Zone for Pocket PC: prezeranie obrázkov a vytváranie 
prehliadok záberov, Pomôcky: Self Test, iPAQ Audio, Power Status, Certificate Enroller

Nástroje HP ProtectTools zabezpečené spoločnos�ou Credant 
Technologies: zabezpečenie údajov a zariadenia, Bluetooth Phone Manager:
pripojenie k telefónu s rozhraním Bluetooth a preh�adávanie Internetu

Nástroje HPProtectTools zabezpečené spoločnos�ou CREDANT Technologies (hx2190), 
biometrická čítačka odtlačkov prstov a nástroje HP ProtectTools zabezpečené 
spoločnos-�ou CREDANT Technologies (hx2490 & hx2790), Persistent File Store

Odpojite�ná a nabíjate�ná lítium-iónová batéria 920 mAh (hx2190 & 
hx2490) a 1440 mAh (hx2790) – k dispozícii sú volite�né rozšírené lítium-iónové 
batérie 2 880 mAh 

Zásuvka SD podporuje 1-bitový pamä�ový štandard typu SDIO a 4-bitový 
typu SD/MMC, zásuvka CF podporuje kartu CompactFlash Type II

4 programovate�né tlačidlá na spúš�anie aplikácií, 5-smerové navigačné 
tlačidlo, dotykový displej ovládaný dotykovým perom alebo končekmi prstov, 
tlačidlo na nahrávanie hlasu, mikrofón a reproduktor, pogumované bočné 
časti umož�ujúce pohodlné držanie

1 rok na súčiastky a prácu, 90-d�ová technická podpora pre softvér vo 
väčšine regiónov (�alšie ponuky sa môžu líši� v závislosti od regiónu)

HP iPAQ hx4700 Pocket PC

Wi-Fi (802.11b), Bluetooth 1.2, IrDA 
(podporuje rozhrania Serial IR a FIR)

Microsoft® Windows Mobile™ 5,0 for 
Pocket PC – Premium Edition 

Obsahuje vreckové verzie softvéru spoločnosti Microsoft® (Outlook, Word, Excel a Internet Explorer pre vreckový počítač)

Procesor Intel PXA270 s frekvenciou
624 MHz

Transflektívny displej TFT VGA 4" (101 mm), 
64 000 farieb, režim na výšku aj na šírku

–

–

192 MB celkovej pamäte (pamä� ROM
128 MB a pamä� SDRAM 64 MB),
až 64 MB trvalej pamäte dostupnej
pre používate�a

131 x 77 x 14,9 mm / 186,7 g

Windows Media Player 10 Mobile, 
ClearType Tuner, Terminal Services Client, 
Pictures, VPN Client

Nástroje HP ProtectTools zabezpečené
spoločnos�ou Credant Technologies:
zabezpečenie údajov a zariadenia,
HP Mobile Printing: tlač na tlačiar�ach 
v sieti alebo pripojených prostredníctvom
rozhrania Bluetooth bez dodatočného
softvéru

Nástroje HP ProtectTools zabezpečené
spoločnos�ou CREDANT Technologies,
iPAQ Backup, program iPAQ File Store

Odpojite�ná a nabíjate�ná batéria Li-Ion
1 800 mAh (k dispozícii je volite�ná
rozšírená lítium-iónová batéria 3 600 mAh)

Zásuvka SD podporuje 1- a 4-bitový
pamä�ový štandard typu SDIO/MMC, 
zásuvka CF podporuje kartu
CompactFlash Type II

4 progr. tlačidlá na spustenie aplikácií vrá-
tane tlačidla na nahr. hlasu, navigačná
dotyk. plocha, dotyk. displej ovládaný dot.
perom alebo končekmi prstov, mikrofón a
reproduktor na prednej strane zariadenia

2 roky na súč. a prácu, 90-d�ová technická 
podpora pre softvér vo väčšine regiónov 
(�alšie ponuky sa môžu líši� pod�a regiónu)

HP iPAQ h6340 Pocket PC 

Integrované 4-pásmové GSM/ GPRS2,
Wi-Fi (802.11b), Bluetooth 1.1, Serial IR

Softvér Microsoft Windows Mobile 2003 for
Pocket PC – Phone Edition 

Procesor OMAP 1510 od spoločnosti Texas
Instruments s rýchlo�ou 168 MHz

Farebný transflektívny displej TFT 3,5" 
(89 mm), 64 000 farieb, režim na výšku aj
na šírku

–

–

Pamä� Flash ROM 64 MB, pamä� SDRAM
64 MB, až 55 MB pamäte dostupnej pre
používate�a – vrátane 20 MB pre program
iPAQ File Store

119 x 75 x 18,7 / 190 g

Windows Media Player 9 Pictures, VPN
Client, Microsoft Reader (eBooks)

HP Profiles:nastavenie a pomenovanie profi-
lov, ktoré je možné použi� v rôznych časoch
pre rôzne funkcie, napríklad typ zvonenia,
hlasitos�, jas a nastavenie bezdrôtového
pripojenia, HP Image Transfer: aplikácia na
prenos digitálnych fotografií zo zariadenia
iPAQ do osobného počítača

Pomôcka iPAQ Backup, program iPAQ File
Store

Odpojite�ná a nabíjate�ná batéria Li-Ion
1 800 mAh (k dispozícii je volite�ná
rozšírená lítium-iónová batéria 3 600 mAh)

Zásuvka SD podporuje pamä�ový štandard
typu SD/MMC

4 programovate�né tlačidlá na spúš�anie
aplikácií – predvolené: tlačidlá Inbox,
Contacts, Voice Record a Camera (môžu sa
líši� v závislosti od modelu), pogumované
bočné strany umož�ujúce pohodlné držanie

2 roky na súč. a prácu, 90-d�ová technická
podpora pre softvér vo väčšine regiónov
(�alšie ponuky sa môžu líši� pod�a regiónu)

HP iPAQ hw6510 
& hw6515 Mobile Messenger 
4-pásmové rozhranie GSM/GPRS2/EDGE3, 
Bluetooth 1.2, IrDA Serial IR 1.2 

Softvér Microsoft Windows Mobile 2003 
Second Edition – Phone Edition

Procesor Intel PXA270 s frekvenciou
312 MHz

Farebný transflektívny displej TFT QVGA
3,0" (75 mm), 64 000 farieb, s
podsvietením LED

Vysokocitlivý prijímač GPS so softvérom Tom
Tom a pomôcka HP iPAQ Quick GPS
Connection Utility vrátane 1 mapy mesta
zadarmo (Viac máp krajiny nájdete na
lokalite: www.tomtom.com/gpsnavigation)

1,3 megapixela (iba pre model hw6515)

Pamä� ROM 64 MB, pamä� SDRAM
64 MB, až 56 MB pamäte dostupnej pre
používate�a – vrátane 12 MB pre program
iPAQ File Store

118 mm x 71 mm x 21 mm / 165 g

Windows Media Player 10, ClearType
Tuner, Terminal Services Client, Pictures,
VPN Client, Microsoft Reader (eBooks)

GSM/GPRS Settings Manager, 
navigácia GPS Navigation dostupná v
navigačnom systéme TomTom, HP Profiles, 
MMS Composer, Pocket Panel Lite, 
HP Image Capture, HP Image Transfer, 
Príručka „How Do I…?“ (Ako...?) 

Pomôcka iPAQ Backup, program iPAQ File
Store

Odpojite�ná a nabíjate�ná lítium-iónová
batéria 1 250 mAh (k dispozícii je volite�ná
rozšírená lítium-iónová batéria 1 800 mAh)

Zásuvka SD podporuje 1-bitový pamä�ový
štandard typu SDIO a 4-bitový typu
SD/MMC, zásuvka mini SD podporuje 1- a
4-bitový pamä�ový štandard typu SD/MMC

4 progr. tlačidlá na spúš�anie aplikácií, 5-
smerový navigačný pákový ovládač,
dotykový displej ovládaný dotykovým perom
alebo končekmi prstov, tlačidlo na
nahrávanie hlasu, mikrofón a reproduktor

1 rok na súč. a prácu, 90-d�ová technická
podpora pre softvér vo väčšine regiónov
(�alšie ponuky sa môžu líši� pod�a regiónu)

Hodnotová skupina Výkonná skupina Skupina mobilnej výmeny správ

Preh�ad technických
parametrov produktov

�alšie informácie o počítačoch HP iPAQ Pocket PC a aktuálne ceny nájdete na adrese:
www.hp.com/eur/handhelds

1 Na použite�nú bezdrôtovú komunikáciu sa môže vyžadova� štandardná infraštruktúra Wi-Fi,
�alšie zariadenia s rozhraním Bluetooth, osobitne zakúpené vybavenie a zmluva o poskytovaní
služieb s poskytovate�om bezdrôtového pripojenia. Karty a �alšie možnosti bezdrôtového
pripojenia sú k dispozícii za príplatok

2 Telefonické služby vyžadujú osobitne uzavretú zmluvu s poskytovate�om telefonických služieb
s pokrytím vo vašej oblasti

3 EDGE je globálny štandard bezdrôtovej plošnej dátovej komunikácie, rýchlo sa šíriaci
prostredníctvom prenosových zariadení GSM po celom svete. Skutočná rýchlos� preberania
sa môže líši�. Pokrytie závisí od prenosových obmedzení a terénu, od systému, kapacity a
iných obmedzení. Nie všetky funkcie a služby sú dostupné v každej oblasti

4 Dostupné v Spojených štátoch amerických, Kanade a v západnej Európe

HP iPAQ Pocket PC obsahuje
softvér Windows Mobile™



Potrebujete rýchlu technickú pomoc?

Centrum pre podporu spoločnosti HP (HP BSC) zvýši výkonnos� vašich
informačných technológií v�aka komplexnému prístupu k informáciám a
nástrojom, ktoré potrebujete na podporu osobných počítačových a tlačiarenských
produktov. Len nieko�kými kliknutiami môžete získa� rýchle a efektívne odpovede
na vaše otázky týkajúce sa technickej podpory pre celý proces používania
výrobku, od počiatočnej inštalácie a každodenného používania, ako aj riešenia
problémov a inovácie. Ak budete ma� v budúcnosti nejaké otázky, navštívte
portál HP BSC na lokalite: www.hp.com/bizsupport

Viac informácií o počítačoch HP iPAQ Pocket PC nájdete
na lokalite: www.hp.sk

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa
môžu zmeni� bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vz�ahujú na výrobky a
služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne vo vyhláseniach o zárukách, ktoré sa dodávajú spolu
s týmito výrobkami a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretova�
ako �alšia záruka. Spoločnos� HP nenesie žiadnu zodpovednos� za technické alebo vydavate�ské chyby,
či vynechané informácie uvedené v tomto dokumente. Intel je registrovaná ochranná známka spoločnosti
Intel Corporation alebo jej pobočiek v USA a iných krajinách. Microsoft, Windows a logo Designed for
Windows Mobile sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft
Corporation v USA alebo iných krajinách. Bluetooth je registrovaná ochranná známka, ktorú vlastní jej
majite�, a na základe licencie používa spoločnos� Hewlett-Packard.
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