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Wstęp
Przedstawiamy nową serię Pocket PC HP iPAQ rz1700, bazującą na oprogramowaniu
Microsoft Windows Mobile, które oferuje szerokie spektrum funkcji, popularnych aplikacji,
możliwości rozszerzania i właściwości multimedialnych i sprawia, że seria HP iPAQ rz1700
Pocket PC jest idealna zarówno w pracy, w domu jak i w drodze. Gniazdo SD o standardzie
branżowym poszerza możliwości urządzenia i pojemność zapisu danych. Oprogramowanie
Integrated Personal Information Manager (PIM) poprawia właściwości funkcji Kalendarza,
Kontaktów, Zadań oraz Spotkań. Z HP iPAQ Pocket PC możesz więcej – gdziekolwiek jesteś.

Co nowego?
Możesz osiągnąć większą produktywność za pomocą zaufanych technologii
• Oprogramowanie Integrated Personal Information Manager (PIM) zwiększa efektywność i
przejrzystość funkcji Kalendarza, Kontaktów, Zadań oraz Spotkań
• Zintegrowany mikrofon dla wbudowanej funkcjonalności głosowej
–
–

Nagrywanie głosowych notatek oraz funkcja dyktafonu
Załączanie nagranych wiadomości do dokumentów i wiadomości email

• Różne sposoby wprowadzania informacji za pomocą:
–
–
–
–

Klawiatury na ekranie
Programu Block recognizer
Programu Letter recognizer
Rysika (rysowanie map, szkicowanie obrazków lub odręczne notowanie)

• Oprogramowanie Microsoft® Windows Mobile™ 2003 dla Pocket PC – edycja Professional
(angielski) lub Premium (azjatycki)
–

Pocket Outlook, Pocket Word, Pocket Excel oraz Pocket Internet Explorer

• HP Image Zone pozwala organizować, zabezpieczać i dzielić się zdjęciami bez potrzeby
posiadania oddzielnych aplikacji do każdej z funkcji
• iPAQ Back up umożliwia bezpieczną i łatwą archiwizację wszystkich ważnych danych w
iPAQ file store lub karcie pamięci
• Wszechstronne akcesoria pozwalające poszerzyć możliwości Twojego HP iPAQ Pocket PC
lub przemienić go w unikalne urządzenie realizujące Twoje potrzeby
–

Duży wybór akcesoriów wspólnych dla całej linii produktowej iPAQ Pocket PC

• Rozwiązania oferujące szeroki zakres dodatkowych urządzeń i aplikacji1
–

www.hp.com/eur/hpoptions

Gniazdo Secure Digital (SD)
Gniazdo Secure Digital (SD) umożliwia rozszerzalność i zwiększenie pamięci.
• Obsługuje SDIO (technologia Secure Digital Input/Output, np.: karty Wi-Fi, kamery, karty
Bluetooth, skanery kodów kreskowych, itp.)
• Drukuj wkładając swoją kartę SD do obsługującej ją drukarki1!

Multimedia
Zdjęcie jest równoważne z tysiącem słów, a posiadanie obrazu swoich najbliższych na
wyciągnięcie palca jest bezcenne. Nigdy nie było łatwiej pokazywać klientom,
współpracownikom i przyjaciołom obrazów, zdjęć i filmów.
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• Oprogramowanie HP Image Zone umożliwia łatwe odnajdywanie, organizowanie i
dzielenie się zdjęciami i filmami wideo
–
–

Używaj swojego urządzenia HP iPAQ jak elektronicznego albumu fotograficznofilmowego, aby pokazywac klientom swoje najnowsze produkty
Wyświetlaj zdjęcia i filmy na swoim HP iPAQ z karty Secure Digital (SD) lub
MultiMedia (MMC)1

• Mobilność dla Twojej cyfrowej muzyki i filmów
–
–
–

Szybkie i elastyczne odtwarzanie ze świetnym dźwiękiem i jakością wideo za
pomocą Windows Media Player seria 9
Możesz zabierać ze sobą swoją muzykę i wideo – gdziekolwiek się wybierasz
Obsługa popularnych formatów muzycznych i wideo (MP3, WMA, WAV)

Wewnętrzna bateria
Wewnętrzna, ładowalna litowo-jonowa bateria o mocy 1000 mAh umożliwia działanie
urządzenia, gdy jesteś z dala od swojego biurka. Szacowany czas używania w pełni
naładowanej baterii wynosi do 7 godzin, a czas ładowania – do 4 godzin. Opcjonalna
podstawka dokująca może być używana do ładowania i synchronizowania urządzenia na
Twoim biurku. Możesz również ładować HP iPAQ za pomocą ładowarki samochodowej w
Twoim samochodzie (opcjonalne akcesoria sprzedawane osobno).
Ekran
Seria HP iPAQ rx1700 posiada 3.5 calowy transflektywny kolorowy ekran TFT QVGA, który
daje wyraźny, czysty obraz. Technologia transflektywnego ekranu łączy w sobie
technologie transmisyjną i refleksyjną, aby dać Ci ponad 64,000 fantastycznych kolorów,
duży kontrast i bogate nasycenie kolorów. Seria HP iPAQ rz1700 oferuje doświadczenie
QVGA (240 x 320) z wyświetlaniem bogatej zawartości i szeroką kompatybilność z
aplikacjami zarówno w trybie pionowym, jak i poziomym. Dostosowywalny poziom
podświetlenia umożliwia wyświetlanie zawartości w różnych warunkach oświetleniowych.
Pamięć
Wielu klientów wyraziło potrzebę bezpiecznego przechowywania większej ilości
programów i plików. Folder iPAQ File Store to pamięć do przechowywania ważnych
danych, baz danych i innych istotnych plików. Dane przechowywane w iPAQ File Store są
chronione przed usunięciem, nawet gdy bateria całkowicie się rozładuje bądź zostanie
wykonany twardy reset. Seria HP iPAQ rz1700 oferuje do 25 MB dostępnej dla użytkownika
pamięci, włączając 10 MB w iPAQ File Store w modelu rz1710.
Dopasowanie HP iPAQ do Twoich potrzeb
Dostosuj ustawienia, aby Twój iPAQ odzwierciedlał Twoje potrzeby. Program Profile HP
pozwala utworzyć profile podświetlenia, dźwięku i zasilania dla różnych ustawień (Cicho,
Normalnie, Spotkanie, Na zewnątrz), zdefiniowanych przez użytkownika. Możesz z łatwością
zmieniać ustawienia przycisków, aby tworzyć skróty do swoich ulubionych programów.
Możesz też dostosować wygląd ekranu Dziś nowymi motywami tapet. Możesz ustawić jako
tło swoje ulubione zdjęcie. Uniwersalne akcesoria pozwalają poszerzyć możliwości HP iPAQ
Pocket PC lub dostosować tak, aby realizował specyficzne potrzeby. (np. karty WLAN,
skanery, kamery, rozwiązania GPS itp. sprzedawane osobno)

Seria HP iPAQ rz1700

4

Wygląd i funkcje

1. Lampka
ładowania/powia
damiania
2. Kolory ekran
QVGA
3. Przycisk
Kalendarza
4. Przycisk
Kontaktów
5. Przycisk nawigacji
6. Przycisk
wiadomości
7. Przycisk ekranu
Dziś
8. Rysik

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Wejście
słuchawkowe 3.5
mm stereo
Gniazdo SD (SDIO)
Rysik
Mikrofon
IrDA
Włącznik/wyłącznik
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Specyfikacje
Seria HP iPAQ rz1700

Procesor

Microsoft Windows Mobile™ 2003 dla Pocket PC – Professional dla modeli HP rz1710
Wersje Pocket oprogramowania Microsoft (Outlook, Word, Excel i Internet Explorer dla
Pocket PC)
Procesor 203 MHz Samsung 2410

Ekran

3.5” (89mm) typ transflektywny QVGA TFT, tryby portretowy i poziomy

System operacyjny

Pamięć

Do 25 MB pamięci dostępnej dla użytkownika, włączając 10 MB w iPAQ File Store w
modelu HP iPAQ rz1710

Wymiary

4.48 x 2.75 x .53 in (114 x 70 x 13.4 mm)

Waga

4.23oz (120g)

Wskaźniki

Włącznik/wyłącznik Wskaźniki ładowania i powiadomień
Miga na pomarańczowo - ładowanie
Świeci na pomarańczowo – pełne naładowanie
Miga na zielono – powiadomienie

Interfejsy

Zasilanie

Powiadomienie
Sygnał dźwiękowy i wiadomość na ekranie
IrDa – obsługiwany (szeregowy IrDA)
USB – obsługiwany za pośrednictwem podstawki dokującej
Serial – obsługiwany
Sync / Data Connector – pełna obsługa RS 232
Bateria
Wewnetrzna ładowalna bateria litowo-jonowa 1000 mAh
Czas używalności w pełni naładowanej baterii szacuje się do
7godzin. Czas ładowania: do 4 godzin.
Zasilanie zewnętrzne

Rozszerzenie
Aplikacje HP

Właściwości

Napięcie wejściowe: 100~240 Vac, 50/60 Hz, Napięcie wyjściowe
prądu: 0.2 Aac max
Napięcie wyjściowe: 5Vdc (średnio), Prąd wychodzący: 2A
(średnio)

UWAGA: Czas działania baterii zależy od sposobu użytkowania i konfiguracji urządzenia.
Korzystanie z wewnętrznych możliwości bezprzewodowych i z podświetlenia znacznie
osłabia moc baterii.
Gniazdo SD – Obsługa 4-bit SDIO i pamięci 4-bit SD/MMC
iPAQ File Store: trwała pamięć w ROM
HP Image Zone dla Pocket PC: aplikacja do wyświetlania obrazów i tworzenia pokazów
slajdów
HP Task Switch: przełączanie się pomiędzy programami lub zamykanie uruchomionych
programów
Profile HP: ustawienie profili dla różnych sytuacji, np. spotkanie, na zewnątrz etc.
Narzędzia: Auto-test, iPAQ Audio, Status zasilania, Blokada klawiszy
Doświadcz HP iPAQ: demo flash pokazujące kluczowe cechy urządzenia HP iPAQ
Przycisk nawigacji plus 4 przyciski aplikacji, które można programować – domyślnie:
Kalendarz, Kontakty, Wiadomości, Dziś

Zawartość pudełka

Palmtop HP iPAQ rz17xx, zasilacz sieciowy, kabel synchronizacyjny USB, rysik, podręcznik
użytkownika, płyta HP iPAQ Pocket PC Companion CD i dokumentacja

Gwarancja

1-roczna dla HP rz1710. 90 dni pomocy technicznej w większości krajów.
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Opcje (sprzedawane osobno)
HP, producent najbardziej wydajnych narzędzi zwiększających produktywność, dostępnych
obecnie na rynku, oferuje szeroki zakres opcji uzupełniających i zwiększających
funkcjonalność iPAQ Pocket PC. Dostosuj swój iPAQ Pocket PC za pomocą poniższych
akcesoriów.

Pamięć i przechowywanie
Karty pamięci 128 MB, 256 MB, 512 MB i 1 GB SD
Karty pamięci Secure Digital pozwalają przechowywać więcej programów i
plików niż kiedykolwiek wcześniej. Możesz tworzyć muzyczne karty SD, aby
używać podczas swojej codziennej drogi do pracy lub w podróży. Używaj kart
SD, aby archiwizować istotne pliki w iPAQ Pocket PC.
Przechowuj programy na karcie SD, aby zwolnić pamięć dla codziennych
operacji na iPAQ Pocket PC.
Numer produktu:
FA135A#AC3—128 MB
FA136A#AC3—256 MB
FA184A#AC3 —512 MB
FA283A#AC3 – 1GB

Zasilanie
Zasilacz sieciowy
Zasilacz sieciowy umożliwia szybkie naładowanie iPAQ Pocket PC w domu, w
pracy lub w podróży. Poza tym współpracuje z podstawką
dokującą/synchronizującą USB.
Numer produktów:
FA130A#ABB—EURO

Zasilacz samochodowy
Używaj swojego iPAQ Pocket PC podczas ładowania lub wyłącz go, aby
naładować baterię jeszcze szybciej, tak jak telefon komórkowy. Jeden koniec
zasilacza wtyka się w iPAQ Pocket PC, a drugi do zapalniczki samochodowej.
Numer produktu: FA125A#AC3

Przejściówka
Posiadając przejściówkę, możesz zawsze ładować swój iPAQ Pocket PC.
Trzymaj jedną w domu, jedną w samochodzie i jedną w biurze lub dodatkowo
w podróży. Przejściówka współpracuje z zasilaczem sieciowym i
samochodowym.
Numer produktu: FA133A#AC3
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Synchronizacja
Podstawka USB dokująca/ładująca
Nie musisz nosić ze sobą wielu kabli, aby synchronizować iPAQ Pocket PC z
komputerem w domu lub w biurze. Z zasilaczem sieciowym (sprzedawane
osobno), możesz też zasilać swoją baterię, za każdym razem gdy iPAQ Pocket
PC jest osadzony w podstawce. Najlepiej trzymać w domu dodatkową
podstawkę.
Numer produktu: FA260A#AC3
Kabel synchronizujący (USB i szeregowy)
Kabel synchronizujący umożliwia łatwą synchronizację Twojego iPAQ Pocket
PC z komputerem w domu lub w pracy za pomocą połączenia USB. Najlepiej
posiadać jeden kabel w domu, drugi w pracy, a w podróży kabel zajmuje
mniej miejsca niż podstawka dokująca.
Numer produktu: FA122A#AC3

Etui
Skórzane etui do paska
Chroń swój HP iPAQ serii rz1700, h1900, h2200 i h4100 lub inny Pocket PC
eleganckim I wygodnym skórzanym etui do paska.
– Przypięcie do paska
– Przechowywanie wizytówek, kart kredytowych i innych malych elementów
w wewnętrznej kieszonce
Numer produktu: FA160A#AC3
Nylonowe etui
Każdy iPAQ powinien być chroniony przed zniszczeniem. W tym celu
zaprojektowano linię nylonowych etui hp1000 iPAQ, które służą popularnym
seriom HP iPAQ rz1700, h1900, h2200 i h4100.
–
–
–
–

Chroń swojego iPAQ lekkim, ale trwałym nylonowym zabezpieczeniem
Zabezpiecz ekran palmtopa samo-zamykającą się klapką
Wygodne zaczepienie do paska
Przechowuj wizytówki i inne małe elementy w kieszonce

Numer produktu: FA161A#AC

Funkcjonalność
Kamera SDIO (Photosmart Mobile Camera)
Zrób zdjęcie i pokaż je przyjaciołom i rodzinie – na Twoim iPAQ Pocket PC lub
komputerze. Wyślij swoje zdjęcia za pomocą e-mail, utwórz album w sieci lub
wyślij je bezpośrednio za pomocą IrDA do innego iPAQ Pocket PC. Przy użyciu
oprogramowania HP Mobile Printing możesz drukować zdjęcia bezposrednio z
iPAQ Pocket PC drukarką w sieci.
Numer produktów
FA185A#AC3
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Inne
Zestaw rysików
Zgubiłeś rysik? Zamów pakiet 3 szt. rysików do swojego iPAQ Pocket PC!
Numer produktu: FA261A#AC3
Rozkładana klawiatura
Gdy używasz iPAQ Pocket PC, standardowy układ rozkładanej klawiatury
pozwala efektywnie zapisywać notatki, tworzyć wiadomości e-mail i pisać
raporty. Gdy jej nie używasz, klawiatura składa się do bardzo małych
rozmiarów.
Numer produktu:
FA118A#xxx
Klawiatura Thumb
Ta wyjątkowo mała i lekka klawiatura idealnie współpracuje z iPAQ Pocket
PC. Jej ergonomiczna konstrukcja i standardowy układ pozwala zawsze szybko
i wygodnie pisać.
Numer produktu FA302A#AC3
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Przewaga nad konkurencją
Niezbędne funkcje za rozsądną cenie.
• Jakość i niezawodność HP
• Zintegrowane gniazdo SD(IO)
• Wąski, gładki kształt w atrakcyjnej cenie
• Wyświetlanie i dzielenie się zdjęciami za pomocą HP Image Zone

Porównanie z konkurencją
Model

Seria HP iPAQ
rz1700

Palm Zire 72

Sony CLIE TJ27

Toshiba e405

Dostępność

Lipiec 2004

Kwiecień 2004

Luty 2004

Październik 2003

Czerwiec 2004

Cena (średnio)

NA

$299

$199

$299

$199

Procesor

Samsung 2410, 203
MHz

Bulverde 312 MHz

Motorola i.XML

300 MHz Xscale

Bulverde 312 MHz

System operacyjny

Windows Mobile
2003 SE

Palm OS (Garnet)

Palm OS 5.2

Windows Mobile
2003 for PPC

Windows Mobile
2003 SE

Wymiary

4.48 x 2.75 x .53 “

4.6 x 3 x .7”

4.5 x 3 x .5”

4.9 x 3 x .4”

4.6 x 3 x .6”

Waga

4.23 oz

4.8 oz

5 oz

5.1 oz

4.7 oz

Typ ekranu

Transflektywny 3.5"
TFT QVGA, 64K
kolorów, tryb
poziomy i pionowy

320 x 320, 16-bit kolor

Kolorowy ekran TFT z
podświetleniami 320
x 320

Transflektywny
3.5”
ciekłokrystaliczny

Transflektywny 3.5”
QVGA

Pamięć
(RAM/ROM)

32MB/32MB NAND;
32MB/64MB NAND
(języki azjatyckie)

32MB (25MB dostępne
użytkownikowi)

32MB (23 MB
dostępne
użytkownikowi) 16MB

64MB/16MB +
32MB NAND

32MB/32MB

Rozszerzalność

SDIO

SD

Memory Stick

SDIO

SDIO

Bateria

Litowo-jonowa 1000
mAh;
niewyjmowalna

Litowo-jonowa 980
mAH; niewyjmowalna

Niewyjmowalna

Litowo-jonowa
980 mAH;
niewyjmowalna

950 MAH;
wyjmowalna –
Bateria
rozszerzająca
(opcjonalna) – 1800
mAH

Łączność

IrDA, SIR;
synchronizacja
przez 22-pinowe
złącze (tylko USB,
Obsługa
szeregowego

USB/IrDA

IrDA, USB

USB, IrDA

SIR/Consumer IrDA

Możliwości
dźwiękowe

Głośnik, mikrofon,
3.5mm,
słuchawkowy wtyk
stereo

Wbudowane
nagrywanie głosu,
odtwarzacz MP3,
wbudowany głośnik;
Pliki dźwiękowe nie
mogą być
przechowywane w
RAM – muszą
znajdować się na
karcie pamięci

Brak

Dodatki

Brak

Kamera 1.3 MP

Clie Mail

Wbudowany
mikrofon,
wbudowany
głośnik,
słuchawkowy wtyk
stereo, obsługa full
duplex, chip
kodeku AC-97; chip
dźwiękowy
WM9712L
Brak

Dell X30 (bez funkcji
bezprzewodowych)

Kontroler dźwięku
AC-97; chip
dźwiękowy
WM9705; Konwersja
do stereo 16-bit
stereo; 8.0, 11.025,
22.05 i 44.1KHz –
szybkość próbki;
obsługa full duplex;
zintegrowany
mikrofon I głośnik
Brak

Informacje z 5/2004
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Gwarancja
Roczna gwarancja dla HP iPAQ rz1710. 90 dni pomocy technicznej w większości krajów.

Więcej informacji?
Aby uzyskać więcej informacji na temat serii HP iPAQ rz1700 lub innych produktów HP,
skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą HP lub odwiedź poniższe strony:
• Strona domowa HP: http://www.hp.com/sbso/busproducts.html
• Info o komputerach stacjonarnych HP: www.hp.com/desktops
• Info o stacjach roboczych HP: www.hp.com/workstations
• Info o laptopach HP: www.hp.com/notebooks
• Info o opcjach do laptopów HP: www.hp.com/notebooks/options
• Info o opcjach do komputerów stacjonarnych HP: www.hp.com/desktops/options
• Monitory HP: www.hp.com/products/monitors
• HP Tablet PC: www.hp.com/go/tabletpc
• HP iPAQ: www.hp.com/go/ipaq
• Zabezpieczenia HP: www.hp.com/go/security
• Usługi HP: www.hp.com/go/services
• Pomoc HP: www.hp.com/go/support
• HP Care Pack: www.hp.com/hps/carepack
• Dostęp na żądanie: www.hp.com/go/aod
• “Jak kupić”: www.hp.com/buy/howtobuy

1

Karty bezprzewodowe i opcje są dostępne za dodatkową opłatą

HP iPAQ Pocket PC bazuje na Microsoft® Windows®
© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą
podlegać zmianie bez powiadomienia. Jedyne ważne gwarancje na produkty HP to te dołączane do
produktów i usług HP. Nic co zostało zawarte w tym dokumencie nie powinno być rozważane jako dodatkowa
gwarancja. HP nie odpowiada za zawarte w nim techniczne lub wydawnicze błędy czy pominięcia. Microsoft,
Windows i logo Windows są zarejestrowanymi markami handlowymi firmy Microsoft Corporation w USA i/lub
innych krajach. Intel to zarejestrowana marka handlowa firmy Intel Corporation w USA i/lub innych krajach.
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