HP Mini 100e Education Edition
Minien til klasselokalet

Få mere ud af undervisningen med denne holdbare mini til en
overkommelig pris med 25,7 cm (10,1") (diagonalt) skærm,
tastatur i 92 % af fuld størrelse samt indbygget bærehåndtag.

Windows®. Et liv uden grænser. HP anbefaler Windows 7.
Ministørrelse og praktisk design
Med en vægt fra bare 1,45 kg har HP Mini 100e
et tastatur på 92 % af fuld størrelse samt
touchpad, så det svarer til at arbejde med en
bærbar. Den 25,7 cm (10,1") (diagonalt) WSVGA
LED-skærm (opløsning på 1024 x 600) er nem at
aflæse. Håndtaget og de fleksible
batterimuligheder giver optimal mobilitet, så den
kan bruges i alle former for undervisning. Med de
separate hovedtelefon- og mikrofonporte kan HP
Mini 100e nemt tilsluttes andre enheder, så der
fås en bedre lydkvalitet og mindre ekko.
Driftssikker
HP Mini 100e integreres uden problemer i
klasseværelset. Masser af innovative egenskaber
og softwareløsninger gør den nem at bruge.
Tastaturet, der kan modstå spild, samt hængsler i
stærk metallegering med splitaksler i stål giver
bedre holdbar, hvilket er ideelt i skolemiljøer.
Effektiv ydelse
Intel® Atom™ N455 1 processoren gør, at HP
Mini 100e er køligere, bruger mindre strøm og
har længere batteritid end dens forgænger.
Systemhukommelsen er DDR3, hvilket giver bedre
dataoverførselshastigheder end DDR2. Studerende
på farten kan få adgang til internettet med Wi-Fi
CERTIFIED™ WLAN 2 eller et globalt
opkaldsmodem 3, når de er ude i marken og skal
færdiggøre deres opgaver.

Hjælper administratorer
Skoler har brug for billige it-løsninger, så de også
kan blive digitale. HP Mini 100e er et billigt
produkt, der uden problemer kan integreres i
klasseværelset. Administratorer har fordel af de
omfattende service- og supportmuligheder.
Hjælper lærere
Lærere får fordel af effektive strategier samt
standarder og projektbaserede teknikker. HP Mini
100e har endvidere en netværksindikator, der
tændes, når der er forbindelse til et aktivt netværk
via Ethernet eller trådløst LAN 2, så læreren kan
følge med.
Hjælper elever
Der er flere tilgængelige operativsystemer, så
eleverne lærer dem at kende og kan forberede sig
på den standardteknologi, de kommer til at
benytte på videregående uddannelser og i
erhvervslivet. Den holdbare lette konstruktion gør
den perfekt til et mobilt liv.

HP Mini 100e Education Edition
Windows®. Et liv uden grænser. HP anbefaler Windows 7.
SPECIFIKATIONER
Operativsystem

Præinstalleret:
Original Windows® 7 Starter
Original Windows® 7 Home Basic
SUSE Linux Enterprise 11

Processor

Intel® Atom™ N455 processor (1,66 GHz, 512 KB L2 cache)

Chipsæt

Intel® NM10 Express

RAM

DDR3, 1333 MHz, 1 eller 2 GB; 1 SODIMM; Kan opgraderes til 2 GB

Internt lager

Serial ATA-disk 160 GB (5400 o/m)

Opgraderingsbås

Optisk drev medfølger ikke

Skærm

25,7 cm (10,1") (diagonalt) WSVGA LED-skærm i bredformat

Grafik

Intel Graphics Media Accelerator HD

Audio/visuel

HD-lyd; Monohøjttaler; Integreret mikrofon; Stereohovedtelefon/line out; Stereomikrofonstik

Understøttelse af trådløs

Integreret 802.11b/g

Kommunikation

Integreret Realtek Ethernet (10/100 NIC)

Udvidelsessokler

1 Secure Digital

Porte og stik

2 USB 2.0; 1 ekstern VGA-skærm; 1 integreret mikrofon; 1 stereohovedtelefon/line out; 1 stereomikrofonstik; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 vekselstrøm

Inputenhed

HP-tastatur, der kan modstå spild, i 92 % af fuld størrelse; Touchpad med rullezone med to soft-touch knapper; Integreret VGA-webcam

Sikkerhed

Holder til lås; Adgangskode ved opsætning; Adgangskode ved start

Mål

27,60 cm x 20,60 cm x 3,98 cm; Mål uden håndtag

Vægt

Fra 1,5 kg; med 3-cellers batteri

Strøm

6-cellers (47 watt-timer) li-ion med stor kapacitet; 3-cellers (28 watt-timer) li-ion; 40 W Smart vekselstrømsadapter

Garanti

I nogle lande tilbyder HP Services mulighed for garantioptioner på henholdsvis 1 år og 90 dage
1 års begrænset garanti på primært batteri. Garantien kan endvidere udvides, blandt andet til service på stedet

Understøttet

1 Intels nummerering er ikke et mål for højere ydelse

2 Trådløst adgangspunkt kræves og er ikke inkluderet. Brug af trådløst internet kræver en servicekontrakt, der skal anskaffes særskilt. Adgangen til offentlige trådløse adgangspunkter er begrænset
3 Ethernet-kabel medfølger ikke. Internettjeneste kræves

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/notebooks
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Tilbehør og services

HP USB optisk rejsemus

Nyd den praktiske USB-rejsemus – kompakt og let – den ideelle løsning, når du er på
farten.

Produktnummer: RH304AA

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

Optimer din bærbare HP Business pc's ydelse med HP-hukommelse.

Produktnummer: AT912AA

Kombinationslås til HP
notebook

Beskyt din notebook og dockingstation med HP's Compaq Notebook kombilås.

Produktnummer: AY475AA

HP Student Edition
rygsæk til unge

HP Student Edition Youth-rygsækken er fremstillet til at kunne klare de daglige
udfordringer. Den solide sorte rygsæk er fremstillet af holdbart nylon med koboltblå
besætning, og såvel ryggen som skulderstropperne er forede. Den har masser af
lynlåsrum til bøger og andet materiale og kan rumme en bærbar computer på op til 17,3"
(43,94 cm). Af de mange spændende egenskaber i rygsækken kan nævnes
Grid-it™-systemet - et unik panel med elastiske stropper, så der er styr på både skoleting
og personlige ting. Der medfølger endvidere en tilbehørspung til små ting, der nemt bliver
væk. Der er et isoleret koldt rum til frokosten og snaks, og der sidder en praktisk
flaskeholder udenpå. Og som en ekstra bonus fås rygsækken med sin egen blå
regnfrakke, som altid sidder fast på den, og lægges ind i en lomme, når ikke den bruges.
Produktnummer: AY532AA

HP 2.0 USB
dockingstation

Undgå besværet med at sætte stikkene til udstyret i og tage dem ud igen, hver gang du
tager din bærbare HP-computer med.

Produktnummer: AY052AA

3-års afhentning og
returnering med
dækning af hændelige
skader

3 års udvidet hardwareservice og offsite afhentning og levering til dit HP-produkt.

Produktnummer: UQ996E

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/hpoptions

