ΜΙΚΡΟ ΘΑΥΜΑ. ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ. Mini-note PC με όλες τις
δυνατότητες
Η HP συνιστά Windows Vista® Business.

HP 2133 Mini-Note PC
Μικρός αλλά ισχυρός
Ιδανικός για εκπαιδευτική χρήση ή για γενικές
επαγγελματικές εφαρμογές. Ο υπολογιστής HP 2133
Mini-Note μπορεί να έχει μικρό μέγεθος (1,27 kg και πάχος
μόλις 33 mm) αλλά διαθέτει μεγάλη ευχρηστία,
ανθεκτικότητα και κομψότητα. Με έναν εντυπωσιακό
συνδυασμό χαρακτηριστικών, ο HP 2133 προσφέρει όλες
τις δυνατότητες ενός υπολογιστή με μέγιστη φορητότητα.
Μείνετε παραγωγικοί όπου και αν βρίσκεστε
Ο HP 2133 διατίθεται με τα εργαλεία παραγωγικότητας
που χρειάζεστε για να κάνετε τη δουλειά σας αποδοτικά εν
κινήσει: οθόνη WXGA μεγέθους 8,9 ιντσών που είναι
ανθεκτική στις γρατζουνιές, εύχρηστο πληκτρολόγιο
QWERTY 92% πλήρους μεγέθους, υποδοχή
ExpressCard/54, ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης
καρτών Secure Digital, touchpad με περιοχή κύλισης.
Παραμείνετε συνδεδεμένοι χωρίς καλώδια
Με ασύρματες τεχνολογίες, όπως το ενσωματωμένο Wi-Fi
Certified WLAN 1 και το προαιρετικό Bluetooth®, η
πρόσβαση στο Internet είναι πιο εύκολη, το ίδιο και η
επικοινωνία μέσω email, IM, συνομιλία, και ιστολόγια—στο
σχολείο, το σπίτι ή στο δρόμο, στα αγαπημένα σας hotspot,
καθώς και η χρήση προαιρετικών συσκευών Bluetooth,
όπως εκτυπωτών, ποντικιών και ακουστικών. Με τη χρήση
του Internet, του e-mail, της ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων
και του VoIP 1, η έρευνα, η επικοινωνία, η συνεργασία και η
αναζήτηση είναι πιο εύκολα και ευχάριστα.

Οι καινοτομίες HP Professional Innovations σας βοηθούν
να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας
Σχεδιασμένα για να αντέχουν. Με την απλή, λεπτομερή
σχεδίαση και το αλουμινένιο περίβλημα, είναι κομψό και
ισχυρό, και παράλληλα ελαφρύ. Διάφορα αξιόπιστα
χαρακτηριστικά, όπως τα HP DuraKeys, το πλαίσιο από
κράμα μαγνησίου και το HP 3D DriveGuard συνθέτουν ένα
αξιόπιστο και ανθεκτικό mini-note PC που κάνει τη
διαφορά. Σχεδιασμένα για να απλοποιούν. Απολαύστε
βίντεο, αποτύπωση σταθερών εικόνων ή αποστολή άμεσων
μηνυμάτων εμπλουτισμένων με βίντεο χωρίς την ανάγκη
αγοράς ή μεταφοράς πρόσθετου εξοπλισμού. Οι
ενσωματωμένες VGA webcam επιτρέπουν την αποτύπωση
βίντεο και σταθερών εικόνων, ώστε να προσθέτετε
φωτογραφίες και βίντεο κλιπ σε παρουσίασεις, έγγραφα και
e-mail. Σχεδιασμένα για να προστατεύουν. Διατίθενται
προαιρετικές λύσεις ασφαλείας για την προστασία των
δεδομένων και του notebook.

HP 2133 Mini-Note PC
Η HP συνιστά Windows Vista® Business.
Λειτουργικό σύστημα

Αυθεντικά Windows Vista® Business 32-bit
Αυθεντικά Windows Vista® Home Basic 32-bit
Αυθεντικά Windows XP Home
FreeDOS
SuSE Linux Enterprise Desktop (ίσως διαφέρει ανά χώρα)

Επεξεργαστής

Επεξεργαστής VIA C7®-M ULV (μέχρι 1,2 GHz, 800 MHz FSB, 128 KB L2 cache) ή επεξεργαστής VIA C7®-M ULV (μέχρι 1,6 GHz, 800 MHz FSB, 128 KB L2
cache)

Chipset

VN896NB και 8237S SB

Μνήµη

DDR2, 667 MHz, 1024 ή 2048 MB; Μία υποδοχή μνήμης SODIMM; Δυνατότητα αναβάθμισης στα 2048 MB (μέγιστο)

Λογισμικό

Προεγκατεστημένο λογισμικό: (ανάλογα με τη διαμόρφωση) HP Backup and Recovery Manager, Roxio Creator 9, Symantec Norton Internet Security, Microsoft
Office Ready 2007

Σκληρός δίσκος

Serial ATA 120 ή 160 GB (5400 rpm)

Οπτική συσκευή

Χωρίς οπτική μονάδα

Οθόνη

8,9" WXGA (ανάλυση 1280 x 768) ή 8,9" WSVGA (ανάλυση 1024 x 600)

Γραφικά

VIA Chrome9

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

3,3 (μπροστά) x 27 x 16,5 cm

Βάρος

Αρχικό βάρος 1,27 kg (το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση)

Ισχύς

Μπαταρία ιόντων λιθίου 6 (55 WHr) ή 3 στοιχείων (28 WHr); Εξωτερικό τροφοδοτικό 65W HP Smart AC, γρήγορη φόρτιση HP

Διάρκεια μπαταρίας

Έως και 2 ώρες 15 λεπτά με μπαταρία 3 στοιχείων ή έως και 4 ώρες 30 λεπτά με μπαταρία 6 στοιχείων

Ήχος

Ήχος υψηλής πιστότητας, στερεοφωνικά ηχεία, στερεοφωνικά ακουστικά/γραμμή έξοδος, είσοδος στερεοφωνικού μικροφώνου, ενσωματωμένο στερεοφωνικό
μικρόφωνο

Υποστήριξη ασύρματης επικοινωνίας Broadcom 802.11a/b/g, b/g, προαιρετικό Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant
Επικοινωνίες

Δεν περιλαμβάνεται μόντεμ

Υποδοχές επέκτασης

Διαθέσιμες υποδοχές πρόσθετων συσκευών: Υποδοχή ExpressCard/54, 1 υποδοχή Secure Digital

Θύρες και συνδέσεις I/O

2 θύρες USB 2.0, VGA, είσοδος στερεοφωνικού μικροφώνου, στερεοφωνικά ακουστικά/έξοδος, προαιρετική VGA webcam, υποδοχή τροφοδοσίας,RJ-45

Πληκτρολόγιο

Πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους 92%

Συσκευή κατάδειξης

Touchpad με ζώνη κύλισης

Ασφάλεια

Υποδοχή Kensington

Εγγύηση

Υπηρεσία παραλαβής και επιστροφής 1 έτους (διατίθενται αναβαθμίσεις, παρέχονται ξεχωριστά), εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία

1 Απαιτείται ασύρματο σημείο πρόσβασης (δεν περιλαμβάνεται). Η διαθεσιμότητα των δημόσιων ασύρματων σημείων πρόσβασης είναι περιορισμένη. Για ασύρματη σύνδεση, πρόσβαση στο Internet και υπηρεσίες VoIP
απαιτείται η ξεχωριστή αγορά συμβολαίου παροχής υπηρεσιών.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί αν αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις
ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή
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Ορισμένα χαρακτηριστικά προϊόντων Windows Vista® απαιτούν προηγμένο ή πρόσθετο υλικό. Ανατρέξτε στις διευθύνσεις http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx και
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx για λεπτομέρειες. Ο Σύμβουλος αναβάθμισης των Windows Vista® μπορεί να σας βοηθήσει να καθορίσετε ποια χαρακτηριστικά των Windows Vista®
θα εκτελούνται στον υπολογιστή σας. Για να πραγματοποιήσετε λήψη του εργαλείου, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Οι επωνυμίες Microsoft και Windows είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Η ονομασία Windows Vista® είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα της Microsoft
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HP 2133 Mini-Note PC
Η HP συνιστά Windows Vista® Business.

Συνιστώμενος βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες
Νάιλον σακίδιο HP Deluxe

Για όσους προτιμούν το σακίδιο πλάτης, αυτό το κατάλληλα επενδυμένο σακίδιο ταξιδιού
προσφέρει εξαιρετικό συνδυασμό τιμής/απόδοσης και άνεση μεταφοράς.

Αριθμός προϊόντος: RR317AA
Κύρια μπαταρία 6 στοιχείων HP
2100 Series

Θέλετε πρόσθετη ισχύ μπαταρίας; Αυτή η κύρια μπαταρία 6 στοιχείων εξασφαλίζει τη
λειτουργία του notebook για διπλάσιο χρόνο ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
αντικατάσταση της μπαταρίας του συστήματος.

Αριθμός προϊόντος: KU528AA
Βάση HP External USB 2.0
MultiBay II

Θέλετε να επεκτείνετε τις δυνατότητες αποθήκευσης; Αυτή η συμπαγής και ελαφριά βάση
σύνδεσης αποτελεί την ιδανική λύση κατά τις μετακινήσεις, παρέχοντας πρόσβαση σε
επιλογές HP MultiBay II για οπτικές μονάδες και σκληρούς δίσκους.

Αριθμός προϊόντος: PA509A
Μονάδα DVD+/-RW HP
External MultiBay II SuperMulti
(DL)

Οι οπτικές μονάδες HP MultiBay II παρέχουν υψηλής ποιότητας εναλλακτική λύση
back-up δεδομένων και επιτρέπουν στους χρήστες το διαμοιρασμό μεγάλων αρχείων
καθώς και αρχείων βίντεο και εικόνας σε DVD.

Αριθμός προϊόντος: PA851A
3 έτη επιτόπου την επόμενη
εργάσιμη ημέρα, υποστήριξη
υλικού

Η HP παρέχει επιτόπου αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη ημέρα της μονάδας υλικού
που έχει βλάβη, εάν δεν είναι δυνατή η απομακρυσμένη επίλυση του προβλήματος.
Παρέχει εύκολη στην αγορά και εύχρηστη υπηρεσία επιτόπου επισκευής υλικού για το
προϊόν HP σας.
Αριθμός προϊόντος: UK704E

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/notebooks

