KLEIN WONDER. GROTE MOGELIJKHEDEN. Volwaardige mini-note pc
HP raadt Windows Vista® Business aan.

HP 2133 mini-note pc
Klein maar krachtig
De HP 2133 mini-note pc is klein van formaat (1,27 kg en
slechts 33 mm dik) maar hij is duurzaam, mooi en ideaal
voor instructiedoeleinden of algemene zakelijke
toepassingen. De HP 2133 biedt een indrukwekkende
combinatie van kenmerken en is een volwaardige, uiterst
mobiele pc.
Overal en altijd productief
De HP 2133 beschikt over de tools die u nodig heeft om
onderweg efficiënt te werken: 8,9-inch diagonaal,
krasbestendig WXGA-scherm; handig 92% standaard
QWERTY-toetsenbord; ExpressCard/54 slot, ingebouwde
Secure Digital Reader, touchpad met scrollzone.
Aansluiting houden zonder kabels
Met draadloze technologie zoals geïntegreerd
Wi-Fi-gecertificeerd WLAN 1 en optioneel Bluetooth® is
het gemakkelijker om toegang te verkrijgen tot internet en
te communiceren via e-mail, IM, chat, en bloggen – op
school, thuis, onderweg en bij uw favoriete hotspots en om
optionele Bluetooth apparaten te gebruiken zoals printers,
muizen en hoofdtelefoons. Met het internet, e-mail, instant
messaging en VoIP 1 kunt u gemakkelijker en prettiger
onderzoek doen, communiceren, samenwerken en zoeken.

Dankzij HP's professionele innovaties kunt u zich richten
op uw bedrijf
Gebouwd op duurzaamheid. Een eenvoudig, verfijnd
design en een aluminum behuizing maken hem elegant,
stevig en super-licht. Betrouwbare kenmerken zoals HP
DuraKeys, magnesiumlegering constructie en HP 3D
DriveGuard zorgen dat de mini-note pc betrouwbaar is en
lang meegaat. Gebouwd op eenvoud. Video's en
stilstaande beelden vastleggen, web-conferencing, of
instant messaging met video zonder extra hardware te
kopen of mee te nemen. Ingebouwde VGA webcam neemt
video en stilstaande beelden op, zodat u foto's en
videoclips kunt toevoegen aan presentaties, documenten
en e-mail. Gebouwd op veiligheid. Optionele
beveiligingsoplossingen zijn beschikbaar om uw data en
uw notebook te beschermen.

HP 2133 mini-note pc
HP raadt Windows Vista® Business aan.
Besturingssysteem

Legitieme Windows Vista® Business 32-bits
Legitieme Windows Vista® Home Basic 32-bits
Legitieme Windows XP Home
FreeDOS
SuSE Linux Enterprise Desktop (kan variëren per land)

Processor

VIA C7®-M ULV processor (tot 1,2 GHz, 800-MHz FSB, 128 KB L2 cache) of VIA C7®-M ULV processor (tot 1,6 GHz, 800-MHz FSB, 128 KB L2 cache)

Chipset

VN896NB en 8237S SB

Geheugen

DDR2, 667-MHz, 1024 of 2048 MB; Eén SODIMM geheugenslot; Uit te breiden tot 2048 MB

Software

Voorgeladen software: (afhankelijk van configuratie) HP Backup and Recovery Manager, Roxio Creator 9, Symantec Norton Internet Security, klaar voor
Microsoft Office 2007

Vaste schijf

Serial ATA 120 of 160 GB (5400-rpm)

Optisch apparaat

Geen optische drive

Scherm

8,9-inch WXGA (1280 x 768 resolutie) of 8,9-inch WSVGA (1024 x 600 resolutie)

Video

VIA Chrome9

Afmetingen (b x d x h)

3,3 (voorzijde) x 27 x 16,5 cm

Gewicht

Gewicht vanaf 1,27 kg (afhankelijk van de configuratie)

Voeding

6-cels (55 Wh/uur) of 3-cels (28 Wh/uur) lithium-ion batterij; Externe 65-Watt HP Smart netadapter, HP snelladertechnologie

Levensduur van de batterij

Tot 2 uur, 15 min met 3-cels batterij of tot 4 uur, 30 min met 6-cels batterij

Audio

High-definition audio, stereoluidsprekers, stereo hoofdtelefoon/lijnuitgang, stereo microfooningang, geïntegreerde stereomicrofoon

Ondersteuning voor draadloos
gebruik
Communicatie

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

Uitbreidingsslots

Vrije slots voor extra apparaten: ExpressCard/5 4 slot, 1 Secure Digital slot

I/O-poorten en connectoren

2 USB 2.0 poorten, VGA, stereo microfooningang, stereo hoofdtelefoon/lijnuitgang, optionele VGA webcam, voedingsconnector, RJ-45

Toetsenbord

92% standaard toetsenbord

Pointing device

Touchpad met scrollzone

Beveiliging

Oog voor Kensingtonslot

Garantie

1 jaar carry-in (haal- en brengservice in sommige landen (upgrades worden apart verkocht)) 1 jaar garantie op primaire batterij

Geen modem inbegrepen

1 Wireless access point is vereist, maar niet inbegrepen. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar. Voor draadloos gebruik, internet en VoIP is een apart aan te schaffen servicecontract nodig.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP behoudt zich het recht voor om de informatie in dit document zonder vooraankondiging te wijzigen. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in
de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of
omissies in dit materiaal. Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt.
Voor bepaalde productfuncties van Windows Vista® is geavanceerde of extra hardware nodig. Kijk op http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx en
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx voor informatie. Met de Windows Vista® Upgrade Advisor kunt u bepalen welke functies van Windows Vista® op uw computer werken. U kunt deze
tool downloaden van: www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Microsoft en Windows zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Windows Vista® is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. en/of
andere landen.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/notebooks
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Aanbevolen accessoires en services
HP luxe nylon backpack

Voordelige, prettig en comfortabel over de schouder draagbare reisgezel voor
gebruikers die een backpack prefereren.

Bestelnr.: RR317AA
HP 2100 serie 6-cels primaire
batterij

Wilt u meer batterijvermogen? Deze 6-cels primaire batterij fungeert als vervangende
systeembatterij of houdt uw notebook extra lang aan het werk.

Bestelnr.: KU528AA
HP externe USB 2.0 MultiBay II
cradle

Behoefte aan meer opslagcapaciteit? Deze compacte lichtgewicht cradle is de ideale
reisgezel om het gebruik van optionele HP Multibay II optische drives en vaste schijven
mogelijk te maken.

Bestelnr.: PA509A
HP 9,5-mm dvd±rw module,
Multibay II

HP Multibay II optische drives vormen een hoogwaardige alternatieve
gegevensbackupoplossing en maken het mogelijk grote bestanden te delen en video- en
fotobestanden op te slaan op dvd.

Bestelnr.: PA851A
3 jaar on-site respons op de
volgende werkdag, HW
support

HP biedt on-site vervanging op de volgende werkdag voor defecte apparaten als het
probleem niet op afstand kan worden opgelost. Een gemakkelijk aan te schaffen en te
gebruiken on-site hardwarereparatieservice voor uw HP product.

Bestelnr.: UK704E

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/notebooks

