
 

 

HP iPAQ Pocket PC h6340

 
HP iPAQ Pocket PC pracuje na systému Microsoft®Windows®.

 
3 bezdrátové systémy Vám umožní zustat ve spojení. 
Kdekoliv. 
HP iPAQ h6340 Pocket PC, pracující na systému 
Microsoft®Windows®, je kompletním zarízením pro 
všechny Vaše mobilní komunikacní potreby. První 
nejmenší handheld, který má integrované 3 systémy 
bezdrátové komunikace (GSM/GPRS, Wi-Fi 
a Bluetooth) a díky tomu nabízí rychlou hlasovou 
a datovou komunikaci doma, v práci i na cestách. 

• Prístup k hlasovým a datovým bezdrátovým sítím 
− Poskytuje nejširší podporu rychlých bezdrátových 

sítí pro prístup k Internetu, emaily, SMS zprávy a 
navíc je plnohodnotným mobilním telefonem. 
o Prectete si své obchodní a osobní emaily 

a odpovezte na ne. 

o Prijímejte hovory zatímco jste bezdrátove 
pripojeni a pracujete 

− Prístup do GSM sítí, které prináší vysoce kvalitní 
mobilní hlasové a datové služby s možností 
mezinárodního roamingu  

o MMS – posílejte kombinaci textu, zvuku, 
obrázku a videa jiným MMS kompatibilním 
zarízením  

o SMS – posílejte textové zprávy jiným SMS 
kompatibilním zarízením  

− Prístup do GPRS sítí nabízí nepretržitý prístup do 
Internetu  
−  

 

• Integrovaná Wi-Fi 802.11b  

− Umožnuje velice rychlé bezdrátové pripojení na 
Internet, email a do firemních bezdrátových rešení 

−  Vytvorte personální sít použitím prímé komunikace 
s jiným WLAN kompatibilním zarízením pro lepší 
spolupráci a sdílení informací 

• Integrovaná Bluetooth bezdrátová techniologie 

− Použijte Bluetooth handsfree headset pro 
telefonování 

− Vytisknete Vyše obrázky, emaily a dokumenty na 
Bluetooth tiskárne  

− Vymenujte si vizitky, termíny schuzek, dokumenty 
a další s jinými Bluetooth zarízeními 

− Spojte Bluetooth s nekterým GPS navigacním 
systémem a nechte se nasmerovat na danou adresu  

• Dosáhnete vetší produktivity se spolehlivou 
technologií 

− Odnímatelná klávesnice umožnuje snadné psaní 
emailu, poznámek a rychlých zpráv 

− Volitelný digitální fotoaparát umožnuje zachytit 
okamžik a pomocí bezdrátových sítí jej poslat na 
jakoukoliv emailovou adresu  

− Vymenitelná/dobíjecí Lithium-ion baterie pro 
nepretržité napájení 

− 3.5” transreflexní TFT displej s 64K barev nabízí 
vetší zobrazovací plochu a vyšší kvalitu zobrazení 
než displeje mobilních telefonu 

 

Ultimátní mobilita a konektivita. 



 

 

 

 

HP iPAQ Pocket PC h6340 

HP iPAQ Pocket PC pracuje na systému Microsoft Windows.
 

Bezdrátová podpora Integrovaný ctyrpásmový GSM/GPRS, Wi-Fi 802.11b, Bluetooth® 1.1, IrDA  

Operacní systém Microsoft Windows Mobile™ 2003 software pro Pocket PC – Phone Edition 
Soucástí je Pocket verze softwaru Microsoft (Outlook, Word, Excel a Internet Explorer pro Pocket PC) 

Procesor  Texas Instruments OMAP™ 1510  

Displej 3.5” (89mm) transreflexní QVGA TFT displej, 64K barev, LED podsvícení 

Digitální fotoaparát  Volitelný 1.2MP digitální fotoaparát v prodeji 

64 MB SDRAM, 64 MB Flash ROM pameti (55 MB dostupných pro uživatele) Pamet 

20 MB iPAQ datové úložište 

Rozmery 119 x 75 x 18.7 mm 

Hmotnost 190 g 

Tlacítko Power 
Nabíjení a Alarmy 
Blikající zelená LED – upozornení/alarm; Blikající jantarová LED – nabíjí; Svítící jantarová LED – plne nabito

LED 1 – GSM/GPRS Blikající zelená LED – vysílání, signál OK; Blikající jantarová LED – vysílání, bez signálu 

LED 2 – Bluetooth Blikající modrá LED – vysílání 

LED 3 – Wi-Fi Blikající zelená LED – vysílání, signál OK; Blikající jantarová LED – vysílání, bez signálu 

Indikátory 

Telefonní upozornení Vibracemi, zvukem a zprávou na displeji 

Rozhraní Jeden dobíjecí / komunikacní konektor, jeden headset konektor, IrDa a USB 

Napájení 1850 mAh Lithium-lon vymenitelná baterie 
Volitelná zvetšená 3600 mAh Lithium-lon baterie v prodeji 

Rozširitelnost SD Slot – podpora SDIO a SD/MMC pametí 

Audio Integrovaný mikrofon, sluchátko, reproduktor, jeden 3.5 mm audio konektor pro sluchátka, stereo MP3 prostrednictvím audio 
konektoru 

Exkluzivní aplikace HP 
 

iPAQ Wireless: utilita pro jednoduchou správu pripojení trí bezdrátových systému  
HP Profiles: profily nastavení pro poradu, venku, a další situace 
Bluetooth Manager 
iPAQ File Store: bezpecné úložište cenných dat ve flash ROM 
iPAQ Backup: nástroj pro zálohování do pameti, na pametovou kartu nebo do iPAQ File Store 
iPAQ Image Zone: pro prohlížení obrázku a vytvárení obrázkových prezentací 
HP Task Switch: prepíná mezi programy nebo zavírá otevrené programy 
Utility: Self Test, iPAQ Audio, Power Status 

Ovládání petismerné navigacní tlacítko + 4 programovatelná spouštecí tlacítka – základní nastavení: Inbox, Contacts, záznam hlasu 

Co je v krabici HP iPAQ Pocket PC h6340, kolébka/nabíjecka, vymenitelná baterie, odnímatelná klávesnice, napájecí adaptér, headset, pouzdro, 
Stylus, pruvodce Jak zacít, HP iPAQ Pocket PC Companion CD 

Záruka 1. rok celosvetová záruka na díly a práci, 2. rok na území CR. 90 dní technická podpora pro programy.  
Možnost dokoupení balícku CarePAQ pro výmenu do dalšího pracovního dne. 

 
Více informací naleznete na  
 
http://welcome.hp.com/country/cz/cs/prodserv/handheld.html 
 
O aktuálních promo nabídkách se informujte na 
 
http://www.hp.cz/katalog/ 
 
 

www.hp.cz 
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