HP Mini 100e Education Edition
Ένα Mini για την τάξη

Μάθετε περισσότερα με αυτό το ανθεκτικό mini με οθόνη
διαγωνίου 25,7 cm (10,1"), πληκτρολόγιο στο 92% του
κανονικού μεγέθους και λαβή μεταφοράς.

Windows®. Ζήσε χωρίς περιορισμούς. Η HP συνιστά Windows 7.
Το Mini μέγεθος συναντά την πρακτική σχεδίαση
Με βάρος από 1,45 kg, το HP Mini 100e διαθέτει
πληκτρολόγιο στο 92% του κανονικού μεγέθους
και touchpad για πλήρη εξοικείωση φορητού
υπολογιστή. Η οπισθοφωτιζόμενη με LED οθόνη
WSVGA διαγωνίου 25,7 cm (10,1") (1024 x
600) παρέχει εύκολη θέαση. Η λαβή μεταφοράς
και οι ευέλικτες επιλογές μπαταρίας προσφέρουν
φορητότητα για βελτιωμένη μάθηση. Οι ξεχωριστές
θύρες ακουστικών και μικροφώνου επιτρέπουν την
εύκολη σύνδεση του HP Mini 100e με άλλες
συσκευές για βελτιωμένο ήχο και λιγότερη ηχώ.
Αξιοπιστία
Το HP Mini 100e ενσωματώνεται τέλεια στην τάξη.
Μια σειρά από καινοτόμες λειτουργίες και λύσεις
λογισμικού βελτιώνουν την ευχρηστία του. Το
αδιάβροχο πληκτρολόγιο και οι δυνατές
αρθρώσεις από κράμα μετάλλου με πείρους άξονα
από ατσάλι προσδίδουν ανθεκτικότητα και το
κάνουν ιδανικό για το σχολικό περιβάλλον.
Ισχυρές επιδόσεις
Ο επεξεργαστής Intel® Atom™ N455 1 επιτρέπει
στο HP Mini 100e να λειτουργεί χωρίς να
θερμαίνεται, να καταναλώνει λιγότερη ισχύ και έχει
μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας συγκριτικά με τους
προκατόχους του. Η μνήμη συστήματος DDR3
παρέχει καλύτερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων
σε σχέση με τις DDR2. Οι μαθητές μπορούν να
έχουν πρόσβαση στο Internet με το Wi-Fi
CERTIFIED™ WLAN 2 ή ένα μόντεμ 3 για dial-up
σύνδεση στο Ιnternet προκειμένου να
ολοκληρώσουν τις εργασίες τους.

Για τους διαχειριστές
Τα σχολεία χρειάζονται χαμηλού κόστους λύσεις IT
προκειμένου να καλύψουν τα κενά στην ψηφιακή
τεχνολογία. Το HP Mini 100e είναι ένα προσιτό
προϊόν που ενσωματώνεται τέλεια στην τάξη. Οι
διαχειριστές επωφελούνται από τις εκτεταμένες
επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης.
Για τους δασκάλους
Οι δάσκαλοι αποκτούν αποτελεσματικούς τρόπους
και πρότυπα, καθώς και τεχνικές βάσει έργου. Το
HP Mini 100e διαθέτει επίσης φωτεινή ένδειξη
δικτύου, η οποία υποδεικνύει ότι είναι συνδεδεμένο
σε ενεργό δίκτυο μέσω Ethernet ή ασύρματου LAN
2.
Για τους μαθητές
Διατίθεται ποικιλία λειτουργικών συστημάτων ώστε
οι φοιτητές να μαθαίνουν και να προετοιμάζονται
για την τεχνολογία του κλάδου κατά την μετάβασή
τους στην ανώτερη εκπαίδευση και την αγορά
εργασίας. Η ανθεκτική και ελαφριά κατασκευή
παρέχει αντοχή κατά τη φορητότητα.

HP Mini 100e Education Edition
Windows®. Ζήσε χωρίς περιορισμούς. Η HP συνιστά Windows 7.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Λειτουργικό σύστημα

Προεγκατεστημένες
Αυθεντικά Windows® 7 Starter
Αυθεντικά Windows® 7 Home Basic
SUSE Linux Enterprise 11

Επεξεργαστής

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

Chipset

Intel® NM10 Express

Μνήµη

DDR3, 1333 MHz, 1 ή 2 GB; 1 SODIMM; Αναβάθμιση έως 2 GB

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

Σκληρός δίσκος Serial ATA 160 GB (5400 rpm)

Upgrade Bay

Δεν περιλαμβάνεται μονάδα οπτικού δίσκου

Οθόνη

Ευρεία οθόνη WSVGA διαγωνίου 25,7 cm (10,1") με οπισθοφωτισμό LED

Γραφικά

Intel Graphics Media Accelerator HD

Ήχος/εικόνα

Ήχος υψηλής πιστότητας, Μονοφωνικό ηχείο, ενσωματωμένο μικρόφωνο, υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών/έξοδος, είσοδος στερεοφωνικού μικροφώνου

Υποστήριξη ασύρματης επικοινωνίας

Ενσωματωμένο 802.11b/g

Επικοινωνίες

Ενσωματωμένο Ethernet Realtek (10/100 NIC)

Υποδοχές επέκτασης

1 Secure Digital

Θύρες και υποδοχές

2 USB 2.0, 1 εξωτερική οθόνη VGA, 1 ενσωματωμένο μικρόφωνο, 1 υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών/εξόδου, 1 είσοδος στερεοφωνικού μικροφώνου, 1 RJ-11, 1 RJ-45,
1 υποδοχή AC

Συσκευή εισόδου

Αδιάβροχο πληκτρολόγιο στο 92% του κανονικού μεγέθους; Touchpad με ζώνη κύλισης και δύο κουμπιά επιλογής; Ενσωματωμένη κάμερα Web VGA

Ασφάλεια

υποδοχή κλειδαριάς, Κωδικός πρόσβασης ρύθμισης, Κωδικός εκκίνησης

Διαστάσεις

27,60 x 20,60 x 3,98 cm; Διαστάσεις χωρίς λαβή

Βάρος

Αρχικό βάρος 1,5 kg; με την μπαταρία 3 στοιχείων

Ισχύς

Ιόντων λιθίου 6 στοιχείων (47 WHr) υψηλής χωρητ., Ιόντων λιθίου 3 στοιχείων (28 WHr) υψηλής χωρητ.; Έξυπνο τροφοδοτικό AC 40W

Εγγύηση

Οι Υπηρεσίες HP προσφέρουν επιλογές περιορισμένης εγγύησης 1 έτους και 90 ημερών, ανάλογα τη χώρα. Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους για τη βασική μπαταρία.
Διατίθενται επίσης επιτόπου εξυπηρέτηση και αναβαθμίσεις εγγύησης

Υποστηριζόμενες

1 Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση ανώτερης απόδοσης. 2 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης, το οποίο δεν περιλαμβάνεται. Για την ασύρματη χρήση Internet απαιτείται ξεχωριστή σύμβαση υπηρεσιών Internet. Η διαθεσιμότητα δημόσιων
σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.

3 Το καλώδιο Ethernet δεν περιλαμβάνεται. Απαιτείται υπηρεσία Internet

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/notebooks
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Windows®. Ζήσε χωρίς περιορισμούς. Η HP συνιστά Windows 7.
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Οπτικό ποντίκι ταξιδιού
USB HP

Απολαύστε περισσότερη άνεση με το ποντίκι ταξιδίου USB - συμπαγές και ελαφρύ - μια
ιδανική λύση για τις μετακινήσεις σας.

Αριθμός προϊόντος: RH304AA

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

Βελτιστοποιήστε την απόδοση του επαγγελματικού σας υπολογιστή HP με μνήμη HP.

Αριθμός προϊόντος: AT912AA

Κλειδαριά combo για
notebook HP

Ασφαλίστε το notebook και το σταθμό σύνδεσής σας με την κλειδαριά combo φορητού
υπολογιστή HP Compaq.

Αριθμός προϊόντος: AY475AA

Σακίδιο HP Student
Edition Youth

Το νεανικό σακίδιο HP Student Edition είναι σχεδιασμένο ειδικά για τις ιδιαίτερες συνθήκες
που αντιμετωπίζουν οι χρήστες καθημερινά. Το ανθεκτικό μαύρο σακίδιο είναι
κατασκευασμένο από νάιλον, με φινιρίσματα σε μπλε του κοβαλτίου, ενώ περιλαμβάνει
επένδυση στην πλάτη και στους ιμάντες ώμου. Περιέχει πολλαπλές θήκες με φερμουάρ για
βιβλία και υλικά και μπορεί να μεταφέρει φορητό υπολογιστή έως 17,3 ίντσες (43,94 cm).
Ένα από τα πολλά ειδικά χαρακτηριστικά του σακιδίου είναι το σύστημα Grid-it™ – μια
μοναδική επιφάνεια με τεντωμένους ελαστικούς ιμάντες για τη φύλαξη και την οργάνωση
σχολικών υλικών, καλωδίων και προσωπικών ειδών. Επίσης, περιλαμβάνεται μια τσέπη
βοηθητικού εξοπλισμού για την αποθήκευση μικρών αντικειμένων που χάνονται εύκολα.
Μια μονωμένη θήκη διατήρησης της θερμοκρασίας αποτελεί χώρο φύλαξης του γεύματος ή
σνακ, ενώ στο εξωτερικό υπάρχει μια πρακτικά τοποθετημένη υποδοχή συγκράτησης
αναψυκτικού. Επίσης, ως πρόσθετο πλεονέκτημα, το σακίδιο διαθέτει δικό του, μπλε
αδιάβρο
Αριθμός προϊόντος: AY532AA

Σταθμός σύνδεσης HP
USB 2.0

Παρακάμψτε τη διαδικασία σύνδεσης και αποσύνδεσης της οθόνης και των περιφερειακών
κάθε φορά που μεταφέρετε τον φορητό υπολογιστή της HP.

Αριθμός προϊόντος: AY052AA

3 έτη παραλαβή και
επιστροφή με προστασία
από τυχαία ζημιά

Με τα 3 έτη εξελιγμένης προστασίας υλικού απολαμβάνετε την άνετη παραλαβή και
επιστροφή του προϊόντος σας ΗΡ.

Αριθμός προϊόντος: UQ996E

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/hpoptions

