KIS CSODA. NAGY LEHETŐSÉGEK. Teljes funkcionalitású mini notebook
A HP a Windows Vista® Business operációs rendszert ajánlja.

HP 2133 Mini-Note PC
Kicsi, de nagyszerű
Az oktatásban és általános üzleti célra ideális HP 2133
mini notebook apró méretű (1,27 kg és mindössze 33 mm
vastag), de kiválóan használható, strapabíró és kecses. A
funkciók lenyűgöző kombinációját biztosító HP 2133 teljes
értékű, kiválóan hordozható számítógép.
Termelékenység mindenhol
A HP 2133 tartalmazza azokat a hatékonyságnövelő
eszközöket, melyekkel út közben is hatékonyan dolgozhat:
8,9 hüvelyk képátmérőjű karcolásálló WXGA kijelző;
92%-os méretű, felhasználóbarát QWERTY billentyűzet;
ExpressCard/54 bővítőhely, integrált Secure Digital
olvasó, érintőtábla görgetőterülettel.
Vezeték nélkül is kapcsolatban maradhat
A vezeték nélküli technológiáknak, például az integrált
Wi-Fi-kompatibilis WLAN 1 és az opcionális Bluetooth®
adapternek köszönhetően könnyebben elérheti az
internetet, valamint kommunikálhat e-mailben, azonnali
üzenetküldő szolgáltatásokon keresztül, vagy csetelhet és
blogolhat akár az iskolában, otthon vagy kedvenc
hotspotjainál, emellett opcionális Bluetooth eszközöket,
például nyomtatókat, egereket és fejhallgatókat is
használhat. Az internet, az e-mail, az azonnali
üzenetküldő szolgáltatások és a VoIP 1 segítségével
kényelmesebbé és élvezetesebbé válik a kutatás, a
kommunikáció, az együttműködés és a keresés.

A HP professzionális újításai segítenek az üzletmenetre
koncentrálni
Tartósság a kezdetektől fogva. Az egyszerű, finomított
kivitel és a tiszta alumínium ház kecsessé és strapabíróvá
teszi ezt a szuperkönnyű notebookot. A HP DuraKeys, a
magnéziumötvözet bevonat és a HP 3D DriveGuard
technológia megbízhatóvá teszi ezt a mini notebookot.
Egyszerűség a kezdetektől fogva. Kiegészítő hardver
megvásárlása és hordozása nélkül teszi lehetővé videók és
állóképet megtekintését, a webkonferenciát és a videós
azonnali üzenetküldést. A beépített VGA webkamera
lehetővé teszi videó és állókép rögzítését, így a bemutatók,
dokumentumok és e-mailek fényképekkel és videoklipekkel
is színesíthetők. Védelem a kezdetektől fogva. Az adatok
és a notebook védelméhez opcionális biztonsági
megoldások vehetők igénybe.

HP 2133 Mini-Note PC
A HP a Windows Vista® Business operációs rendszert ajánlja.
Operációs rendszer

Eredeti Windows Vista® Business 32 bites
Eredeti Windows Vista® Home Basic 32 bites
Eredeti Windows XP Home
FreeDOS
SuSE Linux Enterprise Desktop (országonként eltérhet)

Processzor

VIA C7®-M ULV processzor (akár 1,2 GHz, 800 MHz FSB, 128 KB L2 gyorsítótár) vagy VIA C7®-M ULV processzor (akár 1,6 GHz, 800 MHz FSB, 128 KB
L2 gyorsítótár)

Lapkakészlet

VN896NB és 8237S SB

Memória

DDR2, 667 MHz, 1024 vagy 2048 MB; Egy SODIMM memória-bővítőhely; Maximum 2048 MB-ig bővíthető

Szoftver

Merevlemezre másolt szoftverek: (a konfigurációtól függően) HP Backup and Recovery Manager, Roxio Creator 9, Symantec Norton Internet Security, Microsoft
Office 2007 előkészítve

Merevlemez

Soros ATA szabványú merevlemez, 120 vagy 160 GB (5400 f/p)

Optikai eszköz

Optikai meghajtó nélkül

Képernyő

8,9 hüvelykes WXGA (1280 x 768 képpontos felbontás) vagy 8,9 hüvelykes WSVGA (1024 x 600 képpontos felbontás)

Grafikus rendszer

VIA Chrome9

Méretek (sz x h x m)

3,3 (elöl) x 27 x 16,5 cm

Súly

1,27 kg-tól kezdődően (a súly a konfigurációtól függ)

Áramellátás

6 cellás (55 Wh-s) vagy 3 cellás (28 Wh-s) lítiumion akkumulátor; Külső, 65 W-os váltóáramú HP intelligens tápegység, HP gyorstöltő

Akkumulátor üzemideje

Max. 2 óra 15 perc 3 cellás akkumulátorral vagy max. 4 óra 30 perc 6 cellás akkumulátorral

Hangeszközök

Nagyfelbontású hang, sztereó hangszórók, sztereó fejhallgató-kimenet, sztereó mikrofonbemenet, beépített sztereó mikrofon

Vezeték nélküli kapcsolat
támogatása
Kommunikáció

Broadcom 802.11a/b/g, b/g; opcionális Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant

Bővítőhelyek

Szabad bővítőhelyek további eszközök számára: ExpressCard/5 4 bővítőhely, 1 Secure Digital bővítőhely

I/O portok és csatlakozók

2 USB 2.0 port, VGA, sztereó mikrofonbemenet, sztereó fejhallgató-kimenet/vonali kimenet, VGA webkamera, tápcsatlakozó, RJ-45

Billentyűzet

92%-os teljes méretű billentyűzet

Mutatóeszköz

Érintőtábla görgetőterülettel

Adatvédelem

Kensington zárnyílás

Garancia

1 éves beszállítás (visszaszállításos garancia néhány országban (bővítés lehetséges, külön megvásárolható)), 1 év garancia az elsődleges akkumulátorra

Modem nem mellékelt

1 Vezeték nélküli hozzáférési pont szükséges hozzá, melyet a csomag nem tartalmaz. A nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pontok száma korlátozott. A vezeték nélküli, az internet- és a VoIP-kapcsolat
használatához külön szolgáltatási szerződés szükséges.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,
írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetőek további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy
hiányosságokért. A Bluetooth elnevezés a jogtulajdonos kereskedelmi védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company licenc birtokában használ.
A termék Windows Vista® rendszerrel használható egyes funkcióihoz speciális és további hardver szükséges. A részletes tájékoztatást lásd a http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx és
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx címen. A Windows Vista® Upgrade Advisor segédprogram segítséget nyújt a Windows Vista® rendszer számítógépen futtatható funkcióinak
meghatározásában. Az eszköz a következő címen tölthető le : www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation Egyesült Államokban bejegyzett védjegyei. A Windows Vista® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.

További információkért látogasson el a következő webhelyre:
www.hp.com/eur/notebooks
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HP 2133 Mini-Note PC
A HP a Windows Vista® Business operációs rendszert ajánlja.

Ajánlott tartozékok és szolgáltatások
HP luxus műanyag hátitáska

Ez a jól kipárnázott útitárs sokat jelenthet, és vállon hordva praktikus lehet mindazok
számára, akik egy sporthátizsákkal jobban érzik magukat.

Termékszám: RR317AA
HP 2100 sorozatú hatcellás
elsődleges akkumulátor

További akkumulátorteljesítményre van szüksége? Ezzel a hatcellás elsődleges
akkumulátorral megduplázhatja noteszgépe akkumulátoridejét vagy kicserélheti vele a
gyári akkumulátort.

Termékszám: KU528AA
HP külső USB 2.0 MultiBay II
bölcső

Bővíteni szeretné tároló lehetőségeit? Ez a kompakt és könnyű foglalat tökéletes útitárs,
amely HP MultiBay II optikai és merevlemezes kiegészítőkhöz biztosít hozzáférést.

Termékszám: PA509A
HP külső MultiBay II SuperMulti
(DL) DVD+/-RW meghajtó

A HP MultiBay II optikai meghajtók a biztonsági adatmentés kiváló minőségű alternatív
megoldását biztosítják, segítségükkel a felhasználók hatalmas fájlokat oszthatnak meg,
illetve video- és képfájlokat tárolhatnak DVD-n.

Termékszám: PA851A
3 év hardvertámogatás –
következő munkanapon
esedékes helyszíni kiszállás

Ha a hiba nem javítható meg távolról, a HP a következő munkanapon a helyszínen
kicseréli a meghibásodott alkatrészt. Egyszerűen megvásárolható és használható
helyszíni hardverjavítási szolgáltatás a HP termékhez.

Termékszám: UK704E

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/notebooks

