HP Mini 100e Educatieve editie
De Mini voor de leeromgeving

Deze voordelige, robuuste mini met een 25,7-cm (10,1-inch)
diagonaal scherm, 92% standaard toetsenbord en een handvat
maakt studeren aangenamer.

Windows®. Life without Walls™. HP raadt Windows 7 aan.
Compact formaat en praktisch ontwerp
Met een gewicht vanaf 1,45 kg, een 92%
standaard toetsenbord en touchpad biedt de HP
Mini 100e volwaardige notebookkenmerken. Het
25,7-cm (10,1-inch) diagonale LED-backlit
WSVGA-scherm (1024 x 600 resolutie) is
gemakkelijk afleesbaar. Het handvat en de
flexibele accu-opties bieden een onbegrensde
mobiliteit voor een betere leerervaring. Met
afzonderlijke hoofdtelefoon- en microfoonpoorten
is de HP Mini 100e gemakkelijk aan te sluiten op
andere apparaten om de geluidskwaliteit te
verbeteren en echo te beperken.
Betrouwbaar
De HP Mini 100e integreert naadloos in het
leslokaal. Een reeks innovatieve functies en
softwareoplossingen vergroot het gebruiksgemak.
Het morsbestendige toetsenbord en de sterke
scharnieren van een metaallegering met stalen
pennen maken hem ideaal voor
onderwijsomgevingen.
Krachtige prestaties
De Intel® Atom™ N455 1 processor zorgt dat de
HP Mini 100e koeler blijft, minder stroom verbruikt
en dat de accu's langer meegaan dan in zijn
voorganger. Het DDR3 systeemgeheugen biedt
hogere dataoverdrachtssnelheden dan DDR2.
Studenten hebben onderweg internettoegang met
Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN 2, of in verafgelegen
gebieden met een wereldwijd modem 3 en een
inbelverbinding, om hun opdrachten uit te voeren.

Hulp voor beheerders
Scholen hebben behoefte aan voordelige
IT-oplossingen om de digitale kloof te
overbruggen. De HP Mini 100e is een voordelig
product dat naadloos in de lesruimte past.
Beheerders profiteren van uitgebreide service- en
supportopties.
Hulp voor docenten
Docenten beschikken over effectieve strategieën,
standaard en projectgebaseerde technieken. De
HP Mini 100e heeft een netwerklampje dat gaat
branden als hij via Ethernet of een wireless LAN 2
aangesloten is op een actief netwerk, om toezicht
door de docent mogelijk te maken.
Hulp voor studenten
Er zijn diverse besturingssystemen beschikbaar,
dus studenten raken vertrouwd met of voorbereid
op het gebruik van industriestandaard technologie
wanneer zij naar het hoger onderwijs gaan of
gaan werken. De duurzame, lichtgewicht
constructie is opgewassen tegen intensief mobiel
gebruik.

HP Mini 100e Educatieve editie
Windows®. Life without Walls™. HP raadt Windows 7 aan.
SPECIFICATIES
Besturingssysteem

Voorgeïnstalleerd
Legitieme Windows® 7 Starter
Legitieme Windows® 7 Home Basic
SUSE Linux Enterprise 11

Processor

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

Chipset

Intel® NM10 Express

Geheugen

DDR3, 1333-MHz, 1 of 2 GB; 1 SODIMM; Uit te breiden tot 2 GB

Interne opslag

Serial ATA vaste schijf 160 GB (5400-rpm)

Upgradeslot

Optische drive niet inbegrepen

Scherm

25,7-cm (10,1-inch) diagonaal LED-backlit WSVGA breedbeeld

Video

Intel Graphics Media Accelerator HD

Audio/Visueel

High-definition audio; Monoluidspreker; Geïntegreerde microfoon; Stereo hoofdtelefoon/lijnuitgang; Stereo microfooningang

Ondersteund

Ondersteuning voor draadloos gebruik Geïntegreerd 802.11b/g
Communicatie

Geïntegreerd Realtek Ethernet (10/100 NIC)

Uitbreidingsslots

1 Secure Digital

Poorten en connectoren

2 USB 2.0; 1 externe VGA-monitor; 1 geïntegreerde microfoon; 1 stereo hoofdtelefoon/lijnuitgang; 1 stereo microfooningang; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 netvoeding

Invoerapparaat

92% standaard morsbestendig toetsenbord; Touch-pad met scrollzone en twee soft-touch knoppen; Geïntegreerde VGA-webcam

Beveiliging

Slot; Configuratiewachtwoord; Wachtwoord bij opstarten

Afmetingen

27,6 x 20,6 x 3,98 cm; Afmetingen zonder handvat

Gewicht

Vanaf 1,5 kg; met 3-cels accu

Voeding

6-cels (47-W/uur) high-capacity lithium-ion; 3-cels (28-W/uur) high-capacity lithium-ion; 40-Watt Smart netadapter

Garantie

HP Services biedt optie voor 1 jaar of 90 dagen garantie afhankelijk van het land
1 jaar garantie op de primaire batterij. Tevens zijn onsite service en garantie-upgrades leverbaar

1 Intel's nummering relateert niet aan het prestatieniveau

2 Wireless access point is vereist, maar niet inbegrepen. Voor draadloos internetgebruik is een afzonderlijk aan te schaffen providercontract vereist. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar
3 Ethernet-kabel niet meegeleverd. Internetservice is vereist

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/notebooks
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de
garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in
dit materiaal. Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt.
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Accessoires en services

HP USB optische
reismuis

De compacte, lichte USB travel mouse biedt extra gemak – een ideale oplossing voor
onderweg.

Bestelnr.: RH304AA

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

HP geheugen optimaliseert de prestaties van de HP Business notebook.

Bestelnr.: AT912AA

HP notebook comboslot

Het HP Compaq notebook comboslot beveiligt uw notebook en dockingstation.

Bestelnr.: AY475AA

HP Student Edition Youth
backpack

HP backpack voor studenten is speciaal ontworpen voor de unieke omstandigheden van
dagelijks gebruik. Het robuuste zwarte backpack is gemaakt van stevig nylon, met
kobaltblauwe strips en gevoerde rugzijde en schouderbanden. Het bevat diverse
ritsvakken voor boeken en benodigdheden en biedt ruimte aan notebooks tot 43,94 cm
(17,3 inch). Een van de vele speciale kenmerken van het backpack is een Grid-it™
systeem, een uniek paneel van stevige elastische banden die schoolbenodigdheden en
persoonlijke bezittingen op hun plaats houden. Een accessoiretas voor kleine objecten die
gemakkelijk zoekraken is inberepen. Er is een geïsoleerd koelcompartiment voor uw lunch
of snacks en aan de buitenzijde bevindt zich een handige houder voor drinkwaren. Als
extra bonus heeft het backpack zijn eigen waterdichte blauwe 'regenjas' die vastzit aan
het backpack en in een vak wordt opgeborgen als hij niet in gebruik is.
Bestelnr.: AY532AA

HP 2.0 USB
dockingstation

Niet langer telkens als u de HP business notebook pc meeneemt monitor en
randapparaten verwijderen en weer aansluiten.

Bestelnr.: AY052AA

3 jaar haal- en
brengservice met
Accidental Damage
Protection

3 jaar uitgebreide hardwarebescherming met handige offsite haal- en brengservice voor
uw HP product.

Bestelnr.: UQ996E

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions

