LITE VIDUNDER. STORE MULIGHETER. Mini-note PC med alle funksjoner
HP anbefaler Windows Vista® Business.

HP 2133 bærbar mini-PC
Liten, men kraftig
HP 2133 Mini-Note PC er ideell for instruksjonsbruk eller
generelle programmeral. Den er kanskje liten i størrelse
(1,27 kg og bare 33 mm tykk), men den er stor på bruk,
holdbarhet og utseende. HP 2133 er fullpakket med en
imponerende kombinasjon av funksjoner, og tilbyr deg en
fullfunksjons PC med ekstrem mobilitet.
Produktiv her, der og overalt
HP 2133 leveres med produktivitetsverktøyene du trenger
for å gjøre forretninger effektivt på reiser: 8,9 tommer
diagonalt, ripemotstandig WXGA-skjerm; Brukervennlig
QWERTY-tastatur med 92% av full størrelse;
ExpressCard/54-spor, integrert Secure Digital-leser,
berøringsmatte med blasone.
Kutt kablene og forbli tilkoblet
Med trådløs teknologi som integrert Wi-Fi Certified WLAN
1 og Bluetooth® (tillegg) er det enklere å bruke Internett og
kommunisere via e-post, IM, chat og blogging—på skolen,
hjemme eller på reiser på dine favoritt-"hotspots", og å
bruke Bluetooth-enheter som skrivere, mus og hodesett. Ved
å bruke Internett-e-post, direktemeldinger og VoIP 1 gjør
den forskning, kommunikasjon, samarbeid og søking mer
praktisk og bekvemt.

HPs profesjonelle innovasjoner hjelper deg med å fokusere
på bedriften
Bygd for å vare. Den enkle og raffinerte designen og
aluminiumschassis gjør den elegant og solid, men likevel
svært lett. Pålitelige funksjoner som HP DuraKeys,
støttestruktur i magnesiumlegering og HP 3D DriveGuard
gir deg en pålitelig og holdbar bærbar mini-PC som står
løpet ut. Bygd for å forenkle. Opplev video, opptak av
stillbilder, webkonferanser eller videoforbedrede
direktemeldinger uten å måtte kjøpe eller bære ekstra
maskinvare. Integrert VGA-webkamera muliggjør opptak
av både video og stillbilder, så du kan legge til fotografier
og videoklipp i presentasjoner, dokumenter og e-post.
Bygd for å beskytte. Ekstra sikkerhetsløsninger er
tilgjengelig for å beskytte data og datamaskin.

HP 2133 bærbar mini-PC
HP anbefaler Windows Vista® Business.
Operativsystem

Ekte Windows Vista® Business 32-bits
Ekte Windows Vista® Home Basic 32-bits
Ekte Windows XP Home
FreeDOS
SuSE Linux Enterprise Desktop (kan variere fra land til land)

Prosessor

VIA C7®-M ULV prosessor (opptil 1,2 GHz, 800 MHz FSB, 128 kB L2-cache) eller VIA C7®-M ULV prosessor (opptil 1,6 GHz, 800 MHz FSB, 128 kB
L2-cache)

Brikkesett

VN896NB og 8237S SB

Minne

DDR2, 667 MHz, 1024 eller 2048 MB; Ett SODIMM-minnespor; Kan oppgraderes til maksimalt 2048 MB

Programvare

Forhåndslastet programvare: (avhengig av konfigurasjon) HP Backup and Recovery Manager, Roxio Creator 9, Symantec Norton Internet Security, Microsoft
Office Ready 2007

Harddisk

Serial ATA 120 eller 160 GB (5400 rpm)

Optisk enhet

Ingen optisk stasjon

Skjerm

8,9" WXGA (oppløsning på 1280 x 768) eller 8,9" WSVGA (oppløsning på 1024 x 600)

Grafikk

VIA Chrome9

Fysiske mål (B x D x H)

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

Vekt

Starter på 1,27 kg (vekten vil variere etter konfigurasjon)

Strøm

6-cellers (55 Wtimer) eller 3-cellers (28 Wtimer) litiumionbatteri; Ekstern 65-watts HP Smart vs-adapter, HP Fast Charge

Batteridriftstid

Opptil 2t 15 min med 3-cellers batteri, eller opptil 4t 30 min med 6-cellers batteri

Lyd

High Definition-lyd, stereohøyttaler, stereohodetelefoner/linje ut, stereomikrofon inn, integrert stereomikrofon

Trådløs støtte

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

Kommunikasjon

Modem ikke inkludert

Utvidelsesspor

Ledige spor for tilleggsenheter: ExpressCard/5 4-spor, 1 Secure Digital-spor

I/O-porter og kontakter

2 USB 2.0-porter, VGA, stereomikrofon inn, stereohodetelefon/linje ut, VGA-kamera (tillegg), strømkontakt, RJ-45

Tastatur

Tastatur i 92% av full størrelse

Pekeenhet

Touchpad med rullesone

Sikkerhet

Kensington-låsespor

Garanti

1 års innlevering (henting og retur i noen land (oppgraderinger tilgjengelig, selges separat)) 1 års garanti på primærbatteri

1 Trådløst tilgangspunkt er påkrevd, men er ikke inkludert. Tilgjengeligheten av offentlige tilgangspunkter, begrenset trådløst, Internett og VoIP krever egne tjenestekontrakter.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som
følger med de samme produktene og tjenestene. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og som brukes av Hewlett-Packard Company på lisens.
Visse Windows Vista®-produktfunksjoner krever avansert eller ekstra maskinvare. Se http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx og
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx for detaljer. Windows Vista® Upgrade Advisor kan hjelpe deg med å finne ut hvilke funksjoner i Windows Vista som vil kjøre på din datamaskin.
Hvis du vil laste ned verktøyet, kan du besøke www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Microsoft og Windows er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation. Windows Vista® er enten et registrert varemerke eller varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/notebooks
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HP 2133 bærbar mini-PC
HP anbefaler Windows Vista® Business.

Anbefalt tilbehør og tjenester
HP Deluxe-ryggsekk i nylon

For dem som foretrekker komforten ved en ryggsekk, gir denne godt polstrede utgaven
valuta for pengene og er behagelig å bære.

Produktnummer: RR317AA
HP 2100-serien primært batteri
med 6 celler

Ønsker du ekstra batteristrøm? Dette 6-cellers primærbatteriet holder den bærbare i drift
en ekstra runde på batteri eller tjener som erstatning for systembatteriet.

Produktnummer: KU528AA
HP Ekstern USB 2.0 MultiBay II
holder

Har du behov for å utvide lagringsmulighetene? Dette kompakte og lette stativet er en
perfekte følgesvennen når du er på reise og gir tilgang til optiske alternativer og
harddiskalternativer for HP MultiBay II.

Produktnummer: PA509A
HP ekstern MultiBay II
SuperMulti (DL)
DVD+/-RW-stasjon

HP MultiBay II optiske stasjoner tilbyr en alternativ løsning av høy kvalitet for
sikkerhetskopiering av data og gir brukerne muligheten til å dele store filer i tillegg til å
lagre video- og bildefiler på DVD.

Produktnummer: PA851A
3 år maskinvarestøtte, neste
virkedag på stedet

HP sørger for utskifting på stedet neste virkedag av den defekte maskinvareenheten hvis
problemet ikke kan løses via fjerndiagnostisering. Tilbyr en lett tilgjengelig, brukervennlig
maskinvarereparasjonstjeneste på stedet for HP-produktet.

Produktnummer: UK704E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/notebooks

