HP Mini 100e Education Edition
Mini for klasserommet

Få bedre læring med denne rimelige, holdbare Mini-enheten
med 25,7 cm (10,1" diagonalt) skjerm, tastatur i 92 % av full
størrelse og bærehåndtak.

Windows®. Et liv uten begrensninger. HP anbefaler Windows 7.
Miniformat med praktisk design
HP Mini 100e, som starter på 1,45 kg, kan skilte
med tastatur i 92 % av full størrelse og styrepute,
og er fullt sammenliknbar med bærbare PCer. Den
25,7 cm (10,1" diagonalt) LED-bakbelyste
WSVGA-skjermen (1024x600-oppløsning) gir god
visning. Bærehåndtaket og de fleksible
batterialternativene muliggjør utøylet mobilitet for
bedre læring. Separate hodetelefon- og
MIC-utganger gjør det enkelt å koble HP Mini
100e til andre enheter for å forbedre lydkvaliteten
og redusere ekko.
Pålitelig
HP Mini 100e kan integreres sømløst i
klasserommet. En rekke innovative funksjoner og
programvareløsninger skal gi større
brukervennlighet. Det væskebestandige tastaturet
og hengsler i en sterk metallegering og med
stålaksler sørger for en robusthet som er ideell for
klasseromsmiljøer.
Effektiv ytelse
Intel® Atom™ N455 1 prosessor gjør at HP Mini
100e kan gå kjøligere, bruke mindre strøm og få
forlenget batteridriftstid sammenliknet med
forgjengerne. Systemminnet er DDR3, som gir
bedre dataoverføringshastighet i forhold til DDR2.
Elever på reise kan få tilgang til Internett med
Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN 2 eller et internasjonalt
modem 3 for oppringt Internett-forbindelse i
fjerntliggende områder, slik at de kan levere
skoleoppgaver.

Hjelper administratorer
Skoler trenger rimelige IT-løsninger for å kunne
utjevne det digitale skillet. HP Mini 100e er et
rimelig produkt som kan integreres sømløst i
klasserommet. Administratorer har fordel av
omfattende service- og støttemuligheter.
Hjelper lærere
Lærere får effektive strategier i tillegg til
standarder og prosjektbaserte teknikker. HP Mini
100e har også en nettverkslampe som lyser for å
indikere at den er koblet til et aktivt nettverk, enten
via Ethernet eller et trådløst lokalnettverk 2, slik at
instruktøren kan følge med.
Hjelper elever
Et utvalg av operativsystemer er tilgjengelig, slik at
elever lærer og blir forberedt på å bruke
industristandard teknologi når de starter høyere
utdanning eller kommer ut i arbeidslivet. Den
roguste og lette konstruksjoner bidrar til å tåle
påkjenningene ved mobilitet.
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SPESIFIKASJONER
Operativsystem

Forhåndsinstallert
Ekte Windows® 7 Starter
Ekte Windows® 7 Home Basic
SUSE Linux Enterprise 11

Prosessor

Intel® Atom™ N455 prosessor (1,66 GHz, 512 kB L2-cache)

Brikkesett

Intel® NM10 Express

Minne

DDR3, 1333 MHz, 1 eller 2 GB; 1 SODIMM; Oppgraderbar til 2 GB

Internt lager

Seriell ATA-harddisk på 160 GB (5400 rpm)

Oppgraderingsrom

Optisk stasjon er ikke inkludert

Skjerm

25,7 cm (10,1" diagonalt) LED-bakbelyst WSVGA widescreen-skjerm

Grafikk

Intel Graphics Media Accelerator HD

Lyd/bilde

HD-lyd; Monohøyttaler; Integrert mikrofon; Stereohodetelefon-/linjeutgang; Stereomikrofoninngang

Trådløsstøtte

Integrert 802.11b/g

Kommunikasjon

Integrert Realtek Ethernet (10/100 NIC)

Utvidelsesspor

1 Secure Digital

Porter og kontakter

2 USB 2.0; 1 ekstern VGA-skjerm; 1 integrert mikrofon; 1 stereohodetelefon-/linjeutgang; 1 stereomikrofoninngang; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 vekselstrøm

Innenhet

Væskebestandig tastatur i 92 % av full størrelse; Styrepute med rullefelt og to valgknapper; Integrert VGA-webkamera

Sikkerhet

Låsespor; Oppsettpassord; Oppstartspassord

Mål

27,60 x 20,60 x 3,98 cm; Mål uten håndtak

Vekt

Starter på 1,5 kg; med 3-cellers batteri

Strøm

6-cellers (47 Wt) litiumion med høy kapasitet; 3-cellers (28 Wt) litiumion med høy kapasitet; 40 W smart strømadapter

Garanti

HP Services tilbyr begrensede 1-årige og 90-dagers garantialternativer, avhengig av land
1 års begrenset garanti på hovedbatteri. Service på stedet og garantioppgraderinger er også tilgjengelig

Støttet

1 Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse

2 Trådløst tilgangspunkt er påkrevd, men er ikke inkludert. Trådløs Internett-bruk krever en egen Internett-tjenestekontrakt. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset
3 Ethernet-kabel er ikke inkludert. Internett-tjeneste er påkrevd

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/notebooks
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Tilbehør og tjenester

HP optisk USB-mus for
reiser

Ekstra komfort med en USB-reisemus - kompakt og lett - en ideell løsning på reiser.

Produktnummer: RH304AA

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

Få best mulig ytelse fra den bærbare kontor-PCen med HP-minne.

Produktnummer: AT912AA

Kombin. lås til HP
bærbar PC

Sikre den bærbare og forankringsstasjonen med HP Compaq kombinasjonslås for
bærbare PCer.

Produktnummer: AY475AA

HP Student Edition
ryggsekk for ungdom

HP Student Edition Youth Backpack er laget spesielt for de unike forholdene brukerne står
overfor hver dag. Den solide, svarte ryggsekken er laget av holdbar nylon, har kanter i
koboltblått og polstring i ryggen og skulderstroppene. Den har flere rom med
glidelåslukking for bøker og materiell, og har plass til en bærbar PC på opptil 43,94 cm
(17,3"). En av de mange spesielle funksjonene i ryggsekken er et Grid-it™-system - et unikt
panel av stramme elastiske stropper som holder på plass og organiserer skolemateriell,
ledninger og personlige ting. En tilbehørspung følger også med for oppbevaring av
småting som ellers lett blir borte. Et isolert kaldt rom er flott til oppbevaring av lunsj eller
snacks, og en drikkeholder er praktisk plassert på utsiden. Og som en ekstra bonus
leveres ryggsekken med et blått, vanntett regntrekk. Det er alltid festet til ryggsekken og
puttes inn i en lomme når det ikke er i bruk.
Produktnummer: AY532AA

HP USB
2.0-forankringsstasjon

Bli kvitt problemet med tilkobling og frakobling av skjerm og enheter hver gang du skal ta
med deg din bærbare HP-PC.

Produktnummer: AY052AA

3 år med henting og
retur og Accidental
Damage Protection

Få 3 år med utvidet maskinvarebeskyttelse, og gled deg over praktisk henting og retur av
HP-produktet.

Produktnummer: UQ996E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions

