KÜÇÜK MUCİZE. BÜYÜK OLANAKLAR. Tam işlevli mini dizüstü PC
HP, Windows Vista® Business ürününü önerir.

HP 2133 Mini-DizÜstü PC
Küçük ama güçlü
Konu anlatımında kullanma veya genel amaçlı iş
uygulamaları için ideal olan HP 2133 Mini-Note PC'nin
boyutu küçük olabilir (2,8 ons /1,27 kg ve yalnızca 1,05
inç/33 mm kalınlığında) ancak kullanım, sağlamlık ve şık
görünüm konusunda rakipsizdir. Etkileyici özelliklerle
donatılmış olan HP 2133 size işlevleri eksiksiz, her
durumda taşınabilir bir PC sunuyor.
Bulunduğunuz her yerde verim sağlayın
HP 2133 seyahat sırasında da işinizi verimli şekilde
yönetmenizi sağlayan araçlarla donatılmış olarak gelir:
8,9 inç, çizilmeye karşı dirençli, çapraz WXGA ekran;
%92 tam boyutlu, kullanıcı dostu QWERTY klavye;
ExpressCard/54 yuvası, tümleşik Secure Digital Okuyucu,
kaydırma bölgeli dokunmatik yüzey.
Kabloları ortadan kaldırın, bağlı kalın
Tümleşik Wi-Fi Onaylı WLAN 1 ve isteğe bağlı Bluetooth®
gibi kablosuz bağlantı teknolojileriyle, okulda, evde veya
yoldayken sevdiğiniz mekanlarda Internet'e erişmek ve
e-postayla, anında mesajlarla, sohbetle ve blog'larla
haberleşmek ve ayrıca yazıcı, fare ve kulaklık gibi isteğe
bağlı Bluetooth aygıtlarına erişmek daha kolay. Internet'i,
e-postayı, anlık mesajları ve VoIP kullanarak 1, araştırma,
iletişim kurma, birlikte çalışma ve arama şimdi daha kolay
ve keyifli.

HP Professional Innovations işinize odaklanmanıza
yardımcı olur
Süreklilik için oluşturulmuştur. Basit, sade tasarımlı ve
tümüyle aluminyum kasa, ince ve sağlam bir görüntü
sunmasının yanı sıra çok hafiftir. Güvenilir ve sağlam mini
not bilgisayarınızın sizi yarı yolda bırakmaması için HP
DuraKeys, magnezyum alaşımı destekli yapı ve HP 3D
DriveGuard gibi güvenilir özellikler. Basitleştirmek için
oluşturmuştur. Hiçbir ek donanım satın almanıza veya
taşımanızı gerektirmeyen video, fotoğraf çekimi, web
konferansı veya videolu anında mesaj deneyimini yaşayın.
Tümleşik VGA web kamerası, hem video hem de fotoğraf
çekmenizi sağlayarak sunumlara, belgelere ve e-postalara
fotoğraf ve video klipler eklemenize olanak verir. Korumak
için oluşturmuştur. İsteğe bağlı güvenlik çözümleri
verilerinizi ve dizüstü bilgisayarınızı korumaya yardımcı
olur.
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İşletim Sistemi

Orijinal Windows Vista® Business 32 bit
Orijinal Windows Vista® Home Basic 32 bit
Orijinal Windows XP Home
FreeDOS
SuSE Linux Enterprise Desktop (Ülkeye göre değişebilir)

Işlemci

VIA C7®-M ULV İşlemci (en çok 1,2 GHz, 800 MHz FSB, 128 KB L2 önbellek) veya VIA C7®-M ULV İşlemci (en çok 1,6 GHz, 800 MHz FSB, 128 KB L2
önbellek)

Yonga kümesi

VN896NB ve 8237S SB

Bellek

DDR2, 667 MHz, 1024 veya 2048 MB; Bir adet SODIMM bellek yuvası; En fazla 2048 MB'ye kadar yükseltilebilir

Yazılım

Önceden yüklenmiş yazılımlar: (yapılandırmaya bağlı olarak) HP Yedekleme ve Kurtarma Yöneticisi, Roxio Creator 9, Symantec Norton Internet Security,
Microsoft Office Ready 2007

Sabit disk

Serial ATA 120 veya 160 GB (5400 rpm)

Optik aygıt

Optik Disk Sürücü Yok

Ekran

8,9 inç WXGA (1280 x 768 çözünürlük) veya 8,9 inç WSVGA (1024 x 600 çözünürlük)

Grafik

VIA Chrome9

Boyutlar (G x D x Y)

3,3 (önden) x 27 x 16,5 cm

Ağırlık

1,27 kg'dan başlayan ağırlık (ağırlık yapılandırmaya göre değişir)

Güç

6 hücreli (55 WHr) veya 3 hücreli (28 WHr) Lityum İyon pil; Harici 65W HP Smart AC Adaptör, HP Hızlı Şarj

Pil ömrü

3 hücreli pille 2 saat 15 dakikaya kadar veya 6 hücreli pille 4 saat 30 dakikaya kadar

Ses

Yüksek Tanımlı Ses, stereo hoparlör, stereo kulaklık/hat çıkışı, stereo mikrofon girişi, tümleşik mikrofon

Kablosuz destek

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

İletişim

Modem dahil değildir

Genişletme yuvaları

Ek aygıtlar için kullanılabilen yuvalar: ExpressCard/5 4 yuvası, 1 Secure Digital yuvası

G/Ç bağlantı noktaları ve
konektörler
Klavye

2 USB 2.0 bağlantı noktası, VGA, stereo mikrofon girişi, stereo kulaklık/hat çıkışı, isteğe bağlı VGA web kamerası, güç konektörü, RJ-45

İşaret aygıtı

Kaydırma bölgesi bulunan dokunmatik yüzey

Güvenlik

Kensington Kilidi yuvası

Garanti

1 yıl depoda tutma (bazı ülkelerde teslim ve iade (yükseltme olanağı vardır, ayrı satılır)) birincil batarya için 1 yıllık garanti

%92 tam boyutlu klavye

1 Kablosuz erişim noktası gereklidir, ancak dahil değildir. Genel kablosuz erişim noktaları sınırlı Kablosuz, interne ve VoIp için ayrıca satın alınan hizmet sözleşmeleri gerekir.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler bu ürün ve hizmetlere eşlik eden genel garanti bildirimlerinde
sıralanmıştır. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve
Hewlett-Packard Company tarafından lisans altında kullanılmıştır.
Bazı Windows Vista® ürün özellikleri, gelişmiş veya ek donanım gerektirir. Ayrıntılar için http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx ve
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx adreslerini ziyaret edin. Windows Vista® Yükseltme Danışmanı, hangi Windows Vista® özelliklerinin bilgisayarınızda çalışacağını belirlemenizde
yardımcı olabilir. Aracı indirmek için www.windowsvista.com/upgradeadvisor adresini ziyaret edin.
Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun A.B.D.'de tescilli ticari markalarıdır. Windows Vista®, Microsoft Corporation'ın ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.
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Önerilen aksesuarlar ve hizmetler
HP Lüks Naylon Sırt Çantası

Bir sırt çantasının rahatlığını tercih edenler için dolgu malzemeleriyle donatılmış bu yol
arkadaşı, mükemmel bir avantaj ve omuzda taşıma konforu sunar.

Ürün numarası: RR317AA
HP 2100 Series 6 Hücreli
Birincil Pil

Ek pil gücü mü istiyorsunuz? Bu 6 Hücreli Birincil Pil dizüstü bilgisayarınızın ek bir pil
süresi boyunca çalışmasını sağlar veya istem pilinin yedeği olarak işlev görür.

Ürün numarası: KU528AA
HP Harici USB 2.0 MultiBay II
Bağlantı Modülü

Depolama yeteneğinizi artırmanız mı gerekiyor? Bu küçük ve hafif Bağlantı Modülü, HP
MultiBay II Optik ve Sabit Sürücü seçeneklerine erişim sağlayan mükemmel yol
arkadaşıdır.

Ürün numarası: PA509A
HP 9,5mm DVD+/- RW Modül,
Multibay II

HP MultiBay II Optik Sürücüleri, yüksek kaliteli, alternatif bir veri yedekleme çözümü
sunar ve kullanıcıların video ve resim dosyalarını DVD'ye kaydetmelerinin yanı sıra
büyük dosyaları paylaşmalarına olanak verir.

Ürün numarası: PA851A
3 yıl Sonraki İş Günü Yerinde,
HW Desteği

Sorununuz uzaktan çözülemiyorsa, HP, arıza yapan donanım biriminizi ertesi iş günü
yerinde değiştirme hizmeti sağlar. HP ürününüz için satın alması ve kullanması kolay
yerinde donanım onarım servisi sunar.

Ürün numarası: UK704E

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/notebooks

