HP Mini 100e Education Edition
Počítač Mini do školní třídy

Rozšiřte si možnosti výuky pomocí tohoto odolného
miniaturního počítače s 25,7cm (10,1") displejem, velkou
klávesnicí (92 % plné velikosti klávesnice) a rukojetí pro
přenášení.

Windows®. Život bez hranic. Společnost HP doporučuje systém
Windows 7.
Miniaturní velikost a praktický design
Základní hmotnost počítače HP Mini 100e činí
1,45 kg. Tento produkt nabízí velkou klávesnicí
(92 % plné velikosti klávesnice) a zařízení
touchpad, takže nabízí obsluhu, na jakou jste
zvyklí u notebooků plné velikosti. 25,7cm (10,1")
displej WSVGA s podsvícením LED (rozlišení
1 024 x 600) umožňuje snadné sledování
obsahu. Rukojeť a flexibilní možnosti baterie
nabízejí neomezenou mobilitu pro zajištění
rozšířeného studia. Samostatné porty pro
sluchátka a mikrofon umožňují snadné připojení
počítače HP Mini 100e k jiným zařízením –
vylepšení kvality zvuku a snížení efektu ozvěny.
Spolehlivé
Počítač HP Mini 100e lze dokonale začlenit do
výuky. Disponuje řadou inovativních prvků a
softwarových řešení usnadňujících použití.
Klávesnice je odolná proti rozlitým tekutinám a
silné závěsy z kovové slitiny s ocelovými osami
zvyšují odolnost, tolik potřebnou v prostředí školní
třídy.
Vysoký výkon
S procesorem Intel® Atom™ N455 1 se počítač
HP Mini 100e v porovnání s předchůdcem méně
zahřívá a také spotřebovává méně energie a
umožňuje delší dobu provozu z baterie. Je použita
systémová paměť DDR3, která nabízí v porovnání
s pamětí DDR2 vyšší rychlost přenosu dat. Na
cestách mají studenti přístup na Internet pomocí
sítě WLAN Wi-Fi CERTIFIED™ 2 nebo celosvětově
použitelného modemu 3 k zajištění vytáčeného

připojení ve vzdálených oblastech, takže budou
moci dokončit úkoly prakticky kdekoli.
Pomocník správců
Školy potřebují nízkonákladová řešení IT, aby se
s IT technologiemi mohlo seznámit co nejvíce
studentů. Počítač HP Mini 100e je dostupný
systém, který lze dokonale integrovat do výuky.
Správci mají k dispozici výhody rozsáhlé řady
možností pro servis a podporu.
Pomocník učitelů
Učitelé mohou uplatnit efektivní strategie a
standardy a také techniky založené na projektech.
Počítač HP Mini 100e je vybaven síťovým
indikátorem, který informuje o tom, zda je systém
připojen k aktivní síti pomocí ethernetového
rozhraní nebo rozhraní bezdrátové sítě LAN 2.
Pomocník studentů
K dispozici jsou různé operační systémy, aby se
studenti mohli naučit používat standardizované
technologie před studiem školy vyššího stupně
nebo nástupem do zaměstnání. Odolná lehká
konstrukce odolává náročným podmínkám
mobilního prostředí.

HP Mini 100e Education Edition
Windows®. Život bez hranic. Společnost HP doporučuje systém
Windows 7.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Operační systém

Předinstalováno
Originální Windows® 7 Starter
Originální Windows® 7 Home Basic
SUSE Linux Enterprise 11

Procesor

Procesor Intel® Atom™ N455 (1,66 GHz, 512 kB mezipaměti L2)

Čipová sada

Intel® NM10 Express

Paměť

DDR3, 1 333 MHz, 1 nebo 2 GB; 1 SODIMM; Možnost rozšíření na 2 GB

Interní paměť

160GB pevný disk SATA (5 400 ot./min)

Pozice pro upgrade

Opt. jednotka není součástí dodávky

Monitor

25,7cm (10,1") širokoúhlý displej WSVGA s podsvícením LED

Grafická karta

Intel Graphics Media Accelerator HD

Audio/Visual

Zvuk HD; Monofonní reproduktor; Integrovaný mikrofon; Stereofonní sluchátkový/linkový výstup; Vstup stereofonního mikrofonu

Podpora bezdrátové sítě

Integrovaná karta 802.11b/g

Komunikace

Integrovaná ethernetová karta Realtek (10/100)

Rozšiřující sloty

1 slot Secure Digital

Porty a konektory

2 porty USB 2.0; 1 externí monitor VGA; 1 integrovaný mikrofon; 1 stereofonní sluchátkový/linkový výstup; 1 stereofonní mikrofonní vstup; 1 konektor RJ-11; 1 RJ-45; 1
napájecí vstup

Vstupní zařízení

92% klávesnice odolná proti rozlitým tekutinám; Zařízení touchpad se dvěma tlačítky a oblastí pro posouvání; Integrovaná webová kamera VGA

Zabezpečení

Slot pro zámek; heslo pro nastavení; heslo po zapnutí

Rozměry

27,60 x 20,60 x 3,98 cm; Rozměry bez rukojeti

Hmotnost

Od 1,5 kg; s 3článkovou baterií

Napájení

6článková velkokap. baterie (47 Wh), Li-Ion; 3článková velkokapacitní lithiumiontová baterie (28 Wh); 40W adaptér Smart, stř.

Záruka

Služby HP nabízejí omezenou roční a 90denní záruku (v závislosti na zemi)
Roční omezená záruka na primární baterii. K dispozici je také oprava na místě a rozšíření záruky

Podporováno

1 Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusí značit úroveň výkonu.

2 Je zapotřebí bezdrátový přístupový bod, který není součástí zařízení. Bezdrátový přístup k Internetu vyžaduje samostatně uzavřenou smlouvu o poskytování služeb Internetu. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená
3 Ethernetový kabel není součástí dodávky. Je vyžadován přístup k Internetu.

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/notebooks
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Windows 7.
Příslušenství a služby

USB optická cestovní
myš HP

Oceníte pohodlí kompaktní a lehké cestovní myši pro rozhraní USB – ideální řešení na
cesty.

Produktové číslo: RH304AA

Modul SODIMM HP
2 GB PC3-10600
(DDR3 1333 MHz)

Maximalizujte výkon svého pracovního počítače HP s pamětí HP.

Produktové číslo: AT912AA

Kombin. zámek k
notebooku HP

Zabezpečení notebooku a dokovací stanice pomocí zámku HP Compaq Notebook
Combo Lock.

Produktové číslo: AY475AA

Batoh HP Student Edition
Youth

Batoh pro studenty a mladé lidi HP Student Edition Youth Backpack je speciálně navržen
s ohledem na jedinečné okolnosti, kterým uživatelé každodenně čelí. Robustní černý
batoh je zhotoven z odolného nylonu s lemováním v barvě kobaltová modř. Zadní stěna
batohu a ramenní popruhy jsou vycpány. Obsahuje několik samostatných oddělení
zavíratelných na zip, do nichž lze uložit knihy a jiné podklady. Batoh pojme notebooky
až do velikosti 17,3 palce (43,94 cm). Jednou z mnoha zvláštních funkcí je i systém
Grid-it™ – jedinečná plocha sestávající z mnoha upevňovacích pružných popruhů
umožňujících organizaci přenášených školních pomůcek, kabelů a osobních věcí. Součástí
je také vak na příslušenství, do něhož si můžete uložit drobné věci, které se snadno
ztrácejí. Tepelně izolované oddělení nabízí možnost uložení jídla. Na vnější straně je
umístěn držák na pití. A jako dárek navíc je součástí batohu také modrá pláštěnka. Ta je
k batohu neustále připevněna, a když ji nepoužíváte, můžete ji srolovat
Produktové číslo: AY532AA

Dokovací stanice HP
USB 2.0

Vyhnete se těžkopádnému připojování a odpojování monitoru a periferních zařízení
pokaždé, když si notebook HP berete s sebou.

Produktové číslo: AY052AA

3 roky s možností
vyzvednutí a vrácení
a s ochranou před
náhodným poškozením

Získejte k produktu HP 3 roky rozšířené ochrany hardwaru a službu vyzvednutí a vrácení
zákazníkovi.

Produktové číslo: UQ996E

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/hpoptions

