
 

 

HP iPAQ rx3715 Mobile Media Companion

  
Jsi hudebník, fotograf, vypravěč – jsi sám sebou 
Díky HP iPAQ rx3715 Mobile Media Companion, 
který pracuje na systému Microsoft Windows 
Mobile, si můžeš užít svou muziku, fotografie a videa 
ať jsi kdekoliv. Zábava budoucnosti je digitální a se 
svým HP iPAQem máš vše co potřebuješ v konečcích 
prstů. Neztrácej vzpomínky – zachycuj, sdílej a tiskni 
důležité okamžiky do fotografií a videa s pomocí 
integrovaného fotoaparátu HP Photosmart.  

Jsi hudebník – udělej svou muziku a videa přenosná 
• Vezmi své MP3 a další svou oblíbenou muziku 

a video s sebou – ať jdeš kamkoliv. 
• Přizpůsob svůj HP iPAQ své náladě a pošli si na něj 

tu správnou muziku ze svého PC pomocí Windows 
Media Playeru. 

• Ukládej si víc dat na SD/MMC paměťové karty 
ve slotu Secure Digital. 
− Až 4 hodiny muziky na 128 MB SD kartu. 
− Až hodina .wmv videa v plném rozlišení displeje 

na 128 MB SD kartě. 
• Získej skvělý stereo zvuk se sluchátky a HP iPAQem. 

Jsi fotograf – nikdy neztrať vzpomínky 
Každý den se bez varování stane něco co si chceš 
zapamatovat. Okamžiky, které chceš zachytit. 
Okamžiky, o které se chceš podělit. Nebylo to nikdy 
snazší než s HP iPAQ rx3715 Mobile Media 
Companion – společníkem v mobilních médiích. 
• Zachycuj a sdílej důležité okamžiky do fotografií 

a videa s pomocí integrovaného 1,2MP fotoaparátu 
HP Photosmart. 
− Rozlišení 1,2 miliónů pixelů umožňuje získat 

velice kvalitní a ostré fotografie 10x15 
připravené k vytisknutí. 

− Na zadní straně je zrcadlo, které pomáhá při 
focení autoportrétů. 

• Zachycuj vzpomínky v pohybu do MotionJPEG nebo 
MPEG4 kompatibilních video a audio záznamů. 
− Ulož až 600 fotografií a až hodinu H.263 

zaznamenaného videa na 128 MB SD kartu. 
• HP Image Zone pro iPAQy 

– Jednoduše úprav fotografie na svém HP iPAQ 
a bezdrátově je pošli emailem nebo vytiskni 
a sdílej vzpomínky s rodinou a přáteli.  

– Tisk fotografií je snadný a zábavný — tiskni 
bezdrátově přímo ze svého HP iPAQu na velké 
množství tiskáren, které podporují přenos dat 
přes IrDa, Bluetooth, Wi-Fi, nebo SD/MMC 
karty — k tomu nepotřebuješ počítač! 

– S HP Instant ShareTM je sdílení fotografií bez 
problémů. 

• HP Image Zone 3.5 pro tvé PC je přiložen na 
Companion CD – pomáhá s organizací, úpravou 
a tiskem fotografií a přináší více kreativity. 

• Používej svůj HP iPAQ jako digitální fotoalbum, 
které máš stále při sobě a prohlížej si a sdílej své 
barevné fotografie ve vysoké kvalitě. 

S iPAQ Mobile Media máš digitální zábavu pod 
kontrolou 
Přizpůsob své digitální zkušenosti pro svůj život.   
• Dívej se iPAQu na TV vysílaní v domácí síti Wi-Fi, 

zatímco se volně pohybuješ okolo domu. 
• Použij iPAQ a domácí Wi-Fi síť k digitálnímu 

přehrávání obsahu z PC, televize a sterea okolo 
svého domu a pobav celou rodinu. Nemusíš p řeci 
zůstávat před televizí, když chceš sledovat svůj 
oblíbený program.1 

Jsi hráč – nechť začne souboj 
• Zkrať si čekání hrou Solitaire nebo Jawbreaker. 
Vyzbroj se těmi nejnovějšími Pocket PC hrami, které 
se ti líbí (na www.iPAQchoice.com). 

 

Výjimečné multimediální aplikace  
a bezdrátové schopnosti – cokoliv, kdekoliv. 

http://www.iPAQchoice.com


 

 

 

 

HP iPAQ rx3715 Mobile Media Companion 

 
 

Bezdrátová podpora Integrovaná Wi-Fi 802.11b, Bluetooth® 1.1, IrDA 

Operační systém Microsoft Windows Mobile™ 2003 Second Edition software pro Pocket PC 
Součástí je Pocket verze softwaru Microsoft (Outlook, Word, Excel a Internet Explorer pro Pocket PC) 

Procesor  400 MHz Samsung S3C 2440 

Displej 3.5” (89mm) barevný transreflexní TFT displej, mód zobrazení Portrait a Landscape, 64K barev 

Photosmart fotoaparát Vestavěný 1,2 MP digitální fotoaparát, rozlišení 1280x960, 4x digitální zoom, záznam videa 

Paměť 152 MB dostupných pro uživatele zahrnuje 96 MB iPAQ File Store 

Rozměry 114,3 x 71,2 x 16,3 mm 

Hmotnost 158,1 g 

Nabíjení a Alarmy 
Blikající jantarová LED – nabíjí 
Svítící jantarová LED – plně nabito 
Blikající zelená LED – upozornění/alarm 

Indikátory 

Bluetooth a WLAN Svítící modrá LED – vysílání 

Napájení 1440 mAh Lithium-lon vyměnitelná baterie 

Rozšiřitelnost SD Slot – podpora 4 bitového SDIO a SD/MMC paměťových karet 

Audio Mikrofon, reproduktor, jeden 3.5 mm audio konektor pro sluchátka, stereo MP3 prostřednictvím audio konektoru 

Exkluzivní aplikace HP iPAQ Wireless; Bluetooth Manager; HP Photosmart camera; HP Mobile Printing; iPAQ Entertainment: volitelná Today obrazovka 
s odkazy na digitální fotografování a aplikace pro zábavu; iPAQ Mobile Media; Nevo Universal Remote; Pocket TV Pro; 
Macromedia Flash Player 6; iPAQ File Store; iPAQ Backup; HP Image Zone pro iPAQy; llium Dockware Personal Edition; iTask; 
SDIO Now! 

Ovládání pětisměrné navigační tlačítko + 4 programovatelná spouštěcí tlačítka – základní nastavení: iPAQ Mobile Media, HP Image Zone, 
Nevo Universal Remote a iTask 

Co je v krabici HP iPAQ rx3715 Mobile Media Companion, napájecí adaptér, kolébka/nabíječka nebo USB synchronizační kabel, pouzdro, 
Stylus, stereo sluchátka, průvodce Jak začít, průvodce Speciální funkce, HP iPAQ Pocket PC Companion CD, HP Image Zone pro 
počítač na CD 

Záruka 1. rok celosvětová záruka na díly a práci, 2. rok na území ČR. 90 dní technická podpora pro programy.  
Možnost dokoupení balíčku CarePAQ pro navýšení servisního zajištění. 

1 Media Receiver, Media Center PC, nebo jiný stolní nebo přenosný počítač musí být propojen s TV. 

 
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/ 
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