HP Mini 100e -koulutusversio
Minikannettava luokkahuoneeseen

Opiskeluun avuksi edullinen ja kestävä minikannettava, jonka
ominaisuuksiin kuuluvat lävistäjältään 25,7 cm:n (10,1") näyttö,
92-prosenttisesti täysikokoinen näppäimistö ja kantokahva.

Windows®. Elämää ilman rajoja. HP suosittelee Windows 7
-käyttöjärjestelmää.
Minikokoinen ja käytännöllinen muotoilu
Aloituspainoltaan 1,45 kg:n HP Mini 100e
sisältää 92-prosenttisesti täysikokoisen
näppäimistön ja kosketuslevyn, joten sen käyttö on
yhtä helppoa kuin täysikokoisen kannettavan.
Lävistäjältään 25,7 cm:n (10,1")
LED-taustavalaistulla WSVGA-näytöllä (tarkkuus 1
024 x 600) töiden tarkastelu on helppoa.
Kantokahvan ja joustavien akkuvaihtoehtojen
ansiosta laitetta on helppo kantaa mukana
opintojen maailmassa. Erillisten kuuloke- ja
MIC-porttien ansiosta HP Mini 100e voidaan
helposti yhdistää muihin laitteisiin äänenlaadun
parantamiseksi.
Luotettava
HP Mini 100e sulautuu saumattomasti
luokkahuoneen ympäristöön. Innovatiivisten
ominaisuuksien ja ohjelmistoratkaisujen valikoima
on kehitetty helpottamaan käyttöä. Roiskesuojattu
näppäimistö ja vahvat metalliseossaranat
teräsnasta-akseleilla parantavat kestävyyttä, mikä
sopii ihanteellisesti luokkahuoneen ympäristöön.
Tehokkuutta ja suorituskykyä
Intel® Atom™ N455 1 -prosessorin ansiosta HP
Mini 100e käy viileämmin, käyttää vähemmän
virtaa ja parantaa akun käyttöikää edeltäjäänsä
verrattuna. Järjestelmämuisti on mallia DDR3, joka
tarjoaa paremmat tiedonsiirtonopeudet kuin
DDR2. Liikkuvat opiskelijat voivat suorittaa
tehtävänsä ja ottaa yhteyden internetiin joko
langattomalla Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN 2
-yhteydellä tai kaikkialla toimivalla

tietokonemodeemilla 3, jos he ovat syrjäisemmillä
alueilla.
Apua valvojille
Koulut tarvitsevat edullisia IT-ratkaisuja
digitaaliajan haasteisiin. HP Mini 100e on
edullinen tuote, joka sulautuu saumattomasti
luokkahuoneen ympäristöön. Valvojat hyötyvät
kattavista huolto- ja tukivaihtoehdoista.
Apua opettajille
Opettajat saavat käyttöön tehokkaita
opetustapoja, standardeja ja projektipohjaisia
tekniikoita. HP Mini 100e sisältää myös
verkkomerkkivalon, joka ilmoittaa laitteen
yhteydestä aktiiviseen verkkoon joko
ethernet-kaapelin tai langattoman lähiverkon 2
välityksellä, minkä ansiosta yhteyksiä on helppo
valvoa.
Apua opiskelijoille
Saatavilla on useita eri käyttöjärjestelmiä, minkä
ansiosta opiskelijat oppivat ja ovat valmiita
käyttämään yleisimpiä tekniikoita siirtyessään
korkeakouluihin ja työelämään. Kestävän ja
kevyen rakenteen ansiosta laite kestää
kannettavuuden asettamat vaatimukset.
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Windows®. Elämää ilman rajoja. HP suosittelee Windows 7
-käyttöjärjestelmää.
TEKNISET TIEDOT
Käyttöjärjestelmä

Esiasennettuna
Aito Windows® 7 Starter
Aito Windows® 7 Home Basic
SUSE Linux Enterprise 11

Prosessori

Intel® Atom™ N455 -prosessori (1,66 GHz, 512 Kt:n L2-välimuisti)

Piirisarja

Intel® NM10 Express

Muisti

DDR3, 1 333 MHz, 1 tai 2 Gt; 1 SODIMM; Laajennettavissa 2 Gt:uun

Sisäinen tallennustila

Serial ATA -kiintolevy, 160 Gt (5 400 kierr./min)

Asemapaikka

Optinen asema ei sisälly pakettiin

Näyttö

Lävistäjältään 25,7 cm:n (10,1") LED-taustavalaistu WSVGA-laajakuvanäyttö

Näyttöominaisuudet

Intel Graphics Media Accelerator HD

Ääni/kuva

High Definition Audio; Monokaiutin; Sisäinen mikrofoni; Stereokuuloke-/linjalähtö; Stereomikrofonitulo

Langattoman lähiverkon tuki

Sisäinen 802.11b/g

Tietoliikenne

Sisäinen Realtek Ethernet (10/100-verkkokortti)

Laajennuspaikat

1 Secure Digital

Portit ja liittimet

2 USB 2.0 -porttia; 1 ulkoinen VGA-näyttö; 1 sisäinen mikrofoni; 1 stereokuuloke-/linjalähtö; 1 stereomikrofonitulo; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 verkkovirtaliitäntä

Syöttölaite

92-prosenttisesti täysikok. roiskesuojattu näppäimistö; Kosketuslevy, jossa vieritysalue ja kaksi herkkää painiketta; Sisäinen VGA-web-kamera

Suojaus

Lukkopaikka; Asennussalasana; Käynnistyssalasana

Mitat

27,60 x 20,60 x 3,98 cm; Mitat eivät sisällä kahvaa

Paino

Peruspaino 1,5 kg; 3-kennoiselle akulle

Virta

6-kennoinen (47 Wh:n) suuren kapasiteetin litiumioniakku; 3-kenn. (28 Wh:n) suuren kap. litiumioniakku; 40 W:n Smart-verkkolaite

Takuu

HP-palvelut tarjoaa rajoitetut 1 vuoden ja 90 päivän takuuvaihtoehdot maasta riippuen
yhden vuoden rajoitettu takuu perusakulle. Huolto asennuspaikalla ja takuupäivityksiä ovat myös saatavissa

Tuettu

1 Intelin numerointi ei ole merkki suorituskyvystä

2 Vaatii langattoman tukiaseman, joka ei sisälly toimitukseen. Langattomaan internet-käyttöön tarvitaan erillinen, lisämaksullinen palvelusopimus. Julkisten langattomien tukiasemien käytettävyys on rajoitettua
3 Ethernet-kaapeli ei sisälly toimitukseen. Vaatii internet-palvelun
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Lisävarusteet ja palvelut

HP:n optinen
USB-matkahiiri

Nauti myös pienestä ja kevyestä USB-matkahiirestä, joka on oiva kumppani reissun
päällä.

Tuotenumero: RH304AA

HP:n 2 Gt:n PC3-10600
(DDR3 1 333 Mhz)
SODIMM-muisti

Maksimoi HP:n yrityskannettavasi suorituskyky HP:n muistilla.

Tuotenumero: AT912AA

HP:n kannettavan
yhdistelmälukko

Suojaa kannettava ja telakointiasema HP Compaq Notebook Combo -lukolla.

Tuotenumero: AY475AA

HP Student Edition Youth
-reppu

HP:n opiskelijoille suunniteltu reppu sopii päivittäiseen käyttöön. Tukeva musta reppu on
valmistettu kestävästä nailonista koboltinsinisin yksityiskohdin, ja sen selkäosa ja
olkahihnat on pehmustettu. Siinä on useita vetoketjullisia lokeroita kirjoille ja muille
materiaaleille ja tilaa jopa 17,3-tuumaiselle (43,94 cm) kannettavalle tietokoneelle. Repun
erityisominaisuuksiin kuuluu Grid-it™-järjestelmä, jonka tukevat joustohihnat pitävät
koulutarvikkeet, johdot ja muut tavarat paikoillaan. Helposti katoaville pikkutavaroille on
myös oma taskunsa. Eristetyssä kylmäosiossa eväät pysyvät tuoreena, ja kätevä
juomapidike on sijoitettu ulkopuolelle. Kaiken lisäksi repussa on sininen sadetakki, joka on
kiinnitetty reppuun ja joka taitellaan käytön jälkeen takaisin sille varattuun taskuun.
Tuotenumero: AY532AA

HP 2.0 USB
-telakointiasema

Voit unohtaa oheislaitteiden liittämisen ja irrottamisen joka kerta, kun otat HP:n
kannettavan tietokoneen mukaasi.

Tuotenumero: AY052AA

3 vuoden nouto ja
palautus
vahinkosuojauksella

Saat kolmen vuoden parannetun laitteistosuojauksen ja HP-tuotteesi kätevän nouto- ja
palautuspalvelun tiloistasi.

Tuotenumero: UQ996E

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/hpoptions

