PEQUENA MARAVILHA. GRANDES POSSIBILIDADES. PC mini-note
completamente funcional
A HP recomenda o Windows Vista® Business.

Mini Note PC 2133 HP
Pequeno, mas poderoso
Ideal para utilização em instrução ou aplicações gerais
empresariais, o PC Mini-Note 2133 HP até pode ter um
tamanho pequeno (1,27 kg e apenas 33 mm de
espessura), mas é grande na utilização que permite, na
resistência e na subtileza. Apresentando uma
impressionante combinação de características, o HP 2133
oferece-lhe todas as funções de um PC com toda a
mobilidade.
Produtivo aqui, ali e em todo o lado
O HP 2133 vem equipado com as ferramentas de
produtividade de que precisa para efectuar negócios de
forma eficiente em movimento: ecrã WXGA com 8,9'' na
diagonal, resistente a riscos; teclado QWERTY tamanho
completo a 92%, fácil de utilizar; Slot ExpressCard/54,
Secure Digital Reader integrado, painel táctil com zona de
deslocamento.
Corte os fios e mantenha-se ligado
Com tecnologias sem fios como a WLAN Wi-Fi certificada
integrada 1 e Bluetooth® opcional, é mais fácil aceder à
Internet bem como comunicar através de correio
electrónico, IM, chat r blog - na escola, em casa ou na
estrada nos seus hotspots preferidos, bem como utilizar
dispositivos Bluetooth opcionais como impressoras, ratos e
auscultadores. A utilização da Internet, do correio
electrónico, do IM e do VoIP 1, torna a investigação, a
comunicação a colaboração e a procura mais
convenientes e divertidas.

As Inovações Profissionais HP permitem que se concentre
no seu negócio
Construído para durar. O design simples, requintado e
todo em alumínio do estojo faz com que seja elegante e
robusto e, ao mesmo tempo, muito leve. Características
fiáveis como as HP DuraKeys, estrutura de suporte de liga
de magnésio e 3D DriveGuard da HP ajudam a
proporcionar-lhe um PC mini-note fiável e resistente que vai
para onde for. Construído para simplificar. Experiencie
vídeo, captiura de imagens fixas, conferência em Web ou
mensagens instantâneas com vídeo sem ter de adquirir ou
transportar hardware adicional. A câmara VGA integrada
permite tanto a captura de vídeo como de imagens fixas,
para que possa adicionar fotos e clips de vídeo a
apresentações, documentos e correio electrónico.
Construído para proteger. Estão disponíveis soluções de
segurança opcionais para o ajudar a defender os seus
dados e o seu notebook.

Mini Note PC 2133 HP
A HP recomenda o Windows Vista® Business.
Sistema operativo

Windows Vista® Business Genuíno 32 bit
Windows Vista® Home Basic genuíno 32 bit
Windows XP Home genuíno
FreeDOS
SuSE Linux Enterprise Desktop (pode variar com o país)

Processador

Processador VIA C7®-M ULV (até 1.2 GHz, 800 MHz FSB, 128 KB cache L2) ou Processador VIA C7®-M ULV (até1.6 GHz, 800 MHz FSB, 128 KB cache
L2)

Chipset

VN896NB e 8237S SB

Memória

DDR2, 667 MHz, 1024 ou 2048 MB; Uma slot memória SODIMM; Expansível até um máximo de 2048 MB

Software

Software pré-carregado: (dependendo da configuração) HP Backup and Recovery Manager, Roxio Creator 9, Symantec Norton Internet Security, preparado
para Microsoft Office 2007

Disco rígido

Serial ATA de 120 ou 160 GB (5400 rpm)

Dispositivo óptico

Sem unidade óptica

Ecrã

WXGA de 8,9 polegadas (resolução de 1280x768) ou WSVGA de 8,9 polegadas (resolução de 1024x600)

Gráficos

VIA Chrome9

Dimensões (L x P x A)

3,3 (na parte frontal) x 27 x 16,5 cm

Peso

A partir de 1,27 kg (peso irá variar por configuração)

Alimentação

Bateria de Iões de Lítio com 6 células (55 WHr) ou 3 células (28 WHr); Adaptador Inteligente de CA de 65 W HP, externo, com HP Fast Charge
(carregamento rápido)

Autonomia da bateria

Até 2h15m com bateria de 3 células ou até 4h30m com bateria de 6 células

Áudio

Áudio de alta definição, altifalantes stereo, saída de auscultadores/linha stereo, entrada de microfone stereo, microfone stereo integrado

Suporte para comunicações sem fios Broadcom 802.11a/b/g, b/g; Bluetooth® 2.0 opcional, HP Wireless Assistant
Comunicações

Sem modem incluído

Slots de expansão

Slots disponíveis para dispositivos adicionais: 4 slots ExpressCard/5, 1 slot Secure Digital

Portas e conectores de E/S

2 portas USB 2.0, VGA, entrada de microfone stereo, saída de auscultadores/linha stereo, câmara Web VGA opcional, conector de alimentação, RJ-45

Teclado

Teclado de tamanho completo 92%

Dispositivo apontador

Touchpad com zona de deslocamento

Segurança

Slot de bloqueio Kensington

Garantia

1 ano com recolha (recolha e devolução em alguns países (estão disponíveis melhoramentos, vendidos separadamente)) 1 ano de garantia para a bateria
primária

1 É necessário um ponto de acesso sem fios que não está incluído. Disponibilidade de ponto de acesso a rede sem fios pública, ligação sem fios ilimitada, Internet e VoIP necessitam da aquisição de um contrato de
serviços separado.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas
declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nada neste documento pode ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por quaisquer
omissões ou erros técnicos ou editoriais contidos neste documento. Bluetooth é uma marca comercial do respectivo proprietário e é utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença.
Algumas características do produto Windows Vista® requerem hardware avançado ou adicional. Consulte http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx e
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx para obter mais informações. O Aconselhamento de actualização do Windows Vista® pode ajudá-lo a determinar quais as características do
Windows Vista® que podem ser executadas no seu computador. Para transferir a ferramenta, visite www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
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A HP recomenda o Windows Vista® Business.

Acessórios e serviços recomendados
Mochila de nylon Deluxe HP

Para quem prefere a versão de mochila, esta companheira de viagem bem acolchoada
proporciona uma óptima relação qualidade/preço e conforto nos ombros.

Número do produto: RR317AA
Bateria principal NB 6 células
HP série 2100

Está à procura de energia de bateria adicional? Esta Bateria Primária de 6 Células
mantém o seu notebook a funcionar durante mais uma ronda de duração da bateria ou
actua como substituta da bateria do sistema.

Número do produto: KU528AA
Suporte externo USB 2.0
MultiBay II HP

Necessita de ampliar a sua capacidade de armazenamento? Este Suporte compacto e
leve é o companheiro de viagem perfeito, que proporciona acesso às opções de Disco
Óptico e Rígido HP MultiBay II.

Número do produto: PA509A
Módulo DVD+/- RW HP de 9,5
mm, MultiBay II

As Unidades Ópticas HP MultiBay II proporcionam uma solução de cópia de segurança
dos dados alternativa e permitem aos utilizadores partilhar ficheiros de grandes
dimensões, bem como armazenar ficheiros de vídeo e imagem em DVD.

Número do produto: PA851A
3 anos de Suporte HW no local
no dia útil seguinte

A HP proporciona a substituição, no local, da sua unidade de hardware avariada, no
dia útil seguinte, se não for possível solucionar o problema remotamente. Oferece
serviço de reparação de hardware, no local, de fácil aquisição e utilização para o seu
produto HP.
Número do produto: UK704E

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/notebooks

