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HPs vårkollektion i begränsad upplaga
Vårens hetaste accessoar – HP släpper vit bärbar dator i begränsad upplaga
Det senaste tillskottet i HPs portfölj av snygga konsumentdatorer är en
bärbar dator i vitt och silver, som kommer att säljas i begränsad upplaga. Med
sitt snygga yttre och den funktionalitet och prestanda som ryms inuti, är den
bärbara datorn ett måste för varje stilmedveten person. Datorn har en
högblank, vit yta med silvertoner och ett diskret mönster i silver. Det hårda
ytskiktet HP Imprint skyddar mot repor. Varje snygg dator kräver stilmässiga
accessoarer. Den här bärbara datorn är inget undantag. Datorn kompletteras
med en vit mus och särskilt framtagna hörlurar med integrerad mikrofon i
samma vita nyans. Datorn har inte bara ett snyggt yttre – den har även alla
funktioner man kan önska. Tryckknappar för att spela din favoritmusik, titta
på en dvd, eller bläddra bland foton. Trådlöst nätverk finns också inbyggt, för
att du ska kunna vara uppkopplad både hemma och borta. Med denna dator
är det lätt att ta med sig underhållningen när du är på resande fot. HP
Pavilion dv6275 Special Edition Entertainment Notebook PC Series kommer
att finnas tillgänglig i begränsad upplaga från mitten av februari 2007. Se till
att stå på väntelistan för säsongens viktigaste accessoar. Pris och
tillgänglighet HP Pavilion dv6275 Special Edition Entertainment Notebook
PC Series kommer att finnas tillgänglig på marknaden till ett pris på cirka 13
990 kronor. Högupplösta bilder För bilder och produktlån kontakta Helene
Ruda: telefon: 0708-93 50 03, e-post: helene.ruda@hillandknowlton.com
Funktioner • Microsoft Windows Vista Home Premium • Intel Core 2 Duo
processor • 120GB hårddisk • 802.11 a/b/g • NVIDIA GeForce Go 7400grafikkort med upp till 256MB TurboCache-grafikminne • Fjärrkontroll • HP
QuickPlay 2.1 • 5-i-1 inbyggd digital medieläsare – stödjer Memory Stick, MS
Pro, MultiMedia-kort (MMC), XD och SecureDigital (SD) • Express Card 54/34
plats • Tre USB 2.0 portar • Inbyggd 1,3 megapixel webbkamera och
mikrofoner • Altec Lansing-högtalare • Vita hörlurar med integrerad mikrofon
i begränsad upplaga • Vit mus i begränsad upplaga • 15,4-tums
bredbildsskärm med HP BrightView-teknik • Mjukvara: HP Photosmart
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Sjöberg, produktchef för konsumentdatorer på HP, telefon: 08-524 948 14
Gunilla Lundqvist, marknadskommunikationschef HP Sverige, tel: 08-524 94
665 Om HP HP fokuserar på att förenkla den tekniska upplevelsen för alla
sina kunder – från hemanvändare till de största företagen. HP är ett av
världens största it-företag, med en portfölj som spänner över skrivare,
datorer, mjukvara, tjänster och it-infrastruktur. Fram till den 31 oktober,
2006, uppgick HPs omsättning, under de senaste fyra kvartalen, till 91,7
miljarder dollar. Mer information om HP (NYSE, Nasdaq: HPQ) finns på
www.hp.se.

Kontaktpersoner
Richard Yams
Presskontakt
Presskontakt, Burson-Marsteller
Server, storage, mjukvara, nätverk och tjänster
richard.yams@bm.com
076 546 12 09
Åsa Frykberg
Presskontakt
Presskontakt, Prat PR Porter Novelli
Skrivare och datorer för konsumenter och företag samt tjänster
och tillbehör för dessa
asa.frykberg@prat.se
031-381 88 51
070-758 16 22

