MALÝ ZÁZRAK. VEĽKÉ MOŽNOSTI. Plne funkčný mini prenosný počítač
HP odporúča Windows Vista® Business.

Prenosný minipočítač HP 2133
Malý ale výkonný
Minipočítač HP 2133 môže byť malý (2,8 libier/1,27 kg
a hrubý len 1,05 palcov/33 mm), ale veľký pre
použiteľnosť, trvanlivosť a štíhlosť, preto je ideálny pre
inštruktážne použitie alebo bežné obchodné aplikácie. HP
2133, nabitý impozantnou kombináciou funkcií, vám
ponúka plnofunkčný počítač s maximálnou mobilitou.
Produktívny tu, tam a všade
HP 2133 sa dodáva s nástrojmi na zvýšenie produktivity,
ktorú potrebujete na efektívne vedenie obchodu na
cestách: WXGA dislpej s 8,9" uhlop., odolný proti
poškriabaniu; 92% nezmenšená, užív. príjemná klávesnica
QWERTY; Slot ExpressCard/54, integ. Secure Digital
Reader, dotykový panel s oblasťou rolovania.
Odstrihnite šnúry a zostaňte pripojení
S bezdrôtovými technológiami, ako sú integrované Wi-Fi
Certified WLAN 1 a voliteľné Bluetooth®, je pripájanie na
Internet ako aj komunikovanie prostredníctvom e-mailov,
IM, četovanie a zábava je oveľa jednoduchšia - v škole,
doma alebo na cestách, na vašich obľúbených miestach
ako aj používanie voliteľných zariadení Bluetooth, ako sú
tlačiareň, myš a slúchadlá. Používaním Internetu a e-mailov
namiesto spracovania správ a VoIP 1 sa skúmanie,
komunikovanie, spolupráca a vyhľadávanie stáva
výhodnejším a zábavným.

Profesionálne inovácie HP vám pomáhajú sústrediť sa na
prácu
Vytvorený na výdrž. Jednoduchý, kultivovaný dizajn a
celohliníkové puzdro ho robia štíhlym a pevným, ale stále
ľahkým. Spoľahlivé vybavenie, ako sú HP DuraKeys, nosná
konštrukcia z magnéziovej zliatiny a HP 3D DriveGuard
vám dáva spoľahlivý a odolný minipočítač vhodný na
dlhé cesty. Vytvorený na zjednodušenie. Vyskúšajte video,
statické snímky, webovú konferenciu alebo okamžité
spracovanie správ rozšírené o video bez zakúpenia a
prenášania dodatočného hardvéru. Integrovaná webová
kamera VGA umožňuje snímať tak video ako aj statický
obraz, takže do prezentácií, dokumentov a e-mailov
môžete pridávať fotografie a video klipy. Vytvorený na
ochranu. Voliteľné bezpečnostné riešenia sú k dispozícii
na ochranu vašich dát a prenosného počítača.

Prenosný minipočítač HP 2133
HP odporúča Windows Vista® Business.
Operačný systém

Originálny
Originálny
Originálny
FreeDOS
SuSE Linux

Procesor

Procesor VIA C7®-M ULV (až 1,2 GHz, 800 MHz FSB, 128 KB L2 cache) alebo procesor VIA C7®-M ULV (až 1,6 GHz, 800 MHz FSB, 128 KB L2 cache)

Čipová sada

VN896NB a 8237S SB

Pamäť

DDR2, 667 MHz, 1 024 alebo 2 048 MB; 1 zásuvka pre pamäť SODIMM; Možnosť rozšírenia až do 2 048 MB

Softvér

Vopred nainštalovaný softvér: (v závislosti od konfigurácie) HP Backup and Recovery Manager, Roxio Creater 9, Symantec Norton Internet Security, Microsoft
Office Ready 2007

Pevný disk

Sériový disk ATA 120 alebo 160 GB (5400 ot./min.)

Optické zariadenie

Bez optickej jednotky

Obrazovka

8,9" displej WXGA (rozlíšenie 1280 × 768) alebo 8,9" WSVGA (rozlíšenie 1024 × 600)

Obrázky

VIA Chrome9

Rozmery (š x h x v)

3,3 (vpredu) × 27 × 16,5 cm

Hmotnosť

Už od 1,27 kg (mení sa v závislosti od konfigurácie)

Zdroj

6-článková (55 WHr) alebo 3-článková (28 WHr) lítiovo-iónová batéria; Externý 65 W sieťový adaptér HP Smart, rýchle nabíjanie HP Fast Charge

Výdrž batérie

Až 2 hodiny, 15 minúty s 3-článkovou batériou, alebo až 4 hodiny, 30 minút. so 6-článkovou batériou

Zvuk

Zvuk s vysokým rozlíšením, stereoreproduktory, výstup na stereoslúchadlá/zvukový výstup, vstup na stereomikrofón, vstavaný stereomikrofón

Windows Vista® Business 32-bit
Windows Vista® Home Basic 32-bit
Windows XP Home
Enterprise Desktop (môže sa líšiť v závislosti od krajiny)

Podpora pre bezdrôtové technológie Broadcom 802.11a/b/g, b/g; voliteľný Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant
Možnosti komunikácie

Modem nie je zahrnutý

Rozširujúce sloty

Rozširujúce sloty pre ďalšie zariadenia: Zásuvka pre ExpressCard/5 4, 1 zásuvka Secure Digital

Vstupno-výstupné porty a konektory 2 × USB 2.0 porty, VGA, vstup na stereomikrofón, výstup na stereoslúchadlá, voliteľná VGA webová kamera, napájací konektor, RJ-45
Klávesnica

92% nezmenšená klávesnica

Polohovacie zariadenie

Dotyková podložka so scrollovacou zónou

Zabezpečenie

Zásuvka pre zámku Kensington

Záruka

1 alebo starostlivosť (predĺženie záruky na vyzdvihnutie a vrátenie v niektorých krajinách (dostupné sú aktualizácie predávané samostatne)) 1-ročná záruka
na hlavnú batériu

1 Je potrebné bezdrôtové prístupové miesto, ktoré nie je súčasťou dodávky. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových miest je limitovaná na Wireless, internet a VoIP si vyžaduje uzatvorenie samostatnej zmluvy
o poskytovaní služieb

©2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené
v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za
technické alebo redakčné chyby či vynechaný text v tejto príručke. Bluetooth je ochranná známka vo vlastníctve príslušného vlastníka, ktorú spoločnosť Hewlett-Packard Company používa na základe licencie.
Niektoré funkcie systému Windows Vista® vyžadujú vylepšený alebo dodatočný hardvér. Podrobné informácie nájdete na stránkach http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx a
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx. Program Windows Vista® Upgrade Advisor vám pomôže zistiť, ktoré funkcie systému Windows Vista® budú fungovať vo vašom počítači. Ak chcete
prevziať tento nástroj, navštívte lokalitu www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA. Windows Vista® je registrovanou ochrannou známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti Microsoft Corporation v
Spojených Štátoch a/alebo iných krajinách.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/notebooks
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Odporúčané príslušenstvo a služby
Nylonový batoh HP Deluxe

Pre tých, ktorí uprednostňujú batoh, tento dobre vystužený spoločník na cesty ponúka
skvelú hodnotu a pohodlie nosenia na pleciach.

Číslo produktu: RR317AA
6-článková primárna batéria
radu HP 2100

Potrebujete ďalšiu výdrž batérií? 6-článková primárna batéria udrží váš notebook v
chode raz tak dlho ako je výdrž batérie alebo slúži ako náhrada systémovej batérie.

Číslo produktu: KU528AA
Kolíska HP External USB 2.0
MultiBay II

Potrebujete rozšíriť svoje možnosti ukladania? Táto kompaktná a ľahká kolíska je
ideálny spoločník na cesty poskytujúci prístup do možností optických a pevných diskov
HP MultiBay II.

Číslo produktu: PA509A
Modul HP 9,5 mm DVD+/- RW,
Multibay II

Optické disky HP MultiBay II poskytujú vysokokvalitné alternatívne riešenie zálohovania
dát a umožňujú používateľom zdieľať veľké súbory, ako aj ukladať video a obrázkové
súbory na DVD.

Číslo produktu: PA851A
3 roky HW podpora na mieste
na nasledujúci pracovný deň

HP poskytuje výmenu poškodeného hardvéru na mieste v ďalší pracovný deň v prípade,
že nie je možné vyriešiť problém na diaľku. Ponúka jednoducho zakúpiteľnú službu
opráv hardvéru na mieste pre váš výrobok značky HP, ktorá sa jednoducho používa.

Číslo produktu: UK704E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/notebooks

