Notebook HP Mini 100e Education Edition
Notebook Mini do prowadzenia zajęć

Ten trwały mininotebook w przystępnej cenie, wyposażony w
wyświetlacz o przekątnej 25,7 cm (10,1"), klawiaturę o
powierzchni 92% klawiatury pełnowymiarowej oraz uchwyt do
transportu, znacznie ułatwia zdobywanie wiedzy.

Windows®. Życie bez ograniczeń. HP zaleca system Windows 7.
Niewielki rozmiar i praktyczna konstrukcja
Notebook HP Mini 100e waży jedynie 1,45 kg i
wyposażony jest w klawiaturę o powierzchni 92%
pełnowymiarowej klawiatury oraz tabliczkę
dotykową, oferując funkcjonalność
pełnowymiarowego notebooka. Wyświetlacz LED
WSVGA o przekątnej 25,7 cm (10,1") i
rozdzielczości 1024 x 600 znacznie ułatwia
wyświetlanie obrazów. Uchwyt do transportu oraz
szeroki wybór akumulatorów gwarantują
nieograniczoną mobilność i ułatwiają zdobywanie
wiedzy. Osobne gniazda do podłączenia
słuchawek i mikrofonu ułatwiają podłączenie
notebooka HP Mini 100e do innych urządzeń, co
poprawia jakość dźwięku i ogranicza efekt
pogłosu.
Niezawodność
Notebook HP Mini 100e można łatwo
wykorzystywać podczas zajęć. Szeroki wybór
nowatorskich funkcji i oprogramowania znacznie
ułatwia obsługę notebooka. Klawiatura odporna
na zalanie oraz zawiasy z mocnego stopu metali i
stalowymi trzpieniami gwarantują wyjątkową
trwałość, niezbędną w każdej sali wykładowej.
Moc i wydajność
Procesor Intel® Atom™ N455 1 sprawia, że
notebook HP Mini 100e pracuje ciszej,
zużywając mniej energii i wydłużając żywotność
akumulatora w porównaniu z poprzednimi
modelami. Notebook wyposażony jest w pamięć
DDR3, zapewniającą szybsze przesyłanie danych
niż pamięć DDR2. Studenci uczący się w podróży
mają dostęp do Internetu za pomocą sieci WLAN

Wi-Fi CERTIFIED™ 2 lub modemu internetowego 3,
do telefonicznego łączenia się z Internetem. Jest to
przydatne w odległych miejscach do
zrealizowania wyznaczonych zadań.
Pomoc dla administratorów
Placówki edukacyjne poszukują tanich rozwiązań
informatycznych, aby przeciwdziałać wykluczeniu
informatycznemu. Notebook HP Mini 100e to
produkt w przystępnej cenie, który można łatwo
wykorzystywać na zajęciach. Korzyści dla
administratorów związane są z rozbudowaną
ofertą usług i pomocy technicznej.
Pomoc dla wykładowców
Wykładowcy mają do dyspozycji skuteczne
strategie nauczania, standardy i techniki
projektowe. Notebook HP Mini 100e wyposażony
jest również w diodę LED informującą o
podłączeniu notebooka do aktywnej sieci za
pośrednictwem łącza Ethernet lub
bezprzewodowej sieci LAN 2, co znacznie
ułatwia prowadzenie zajęć.
Pomoc dla studentów
Dostępny jest duży wybór systemów operacyjnych,
dzięki czemu studenci mogą zdobywać wiedzę i
przygotować się do korzystania z technologii
opartych na standardach branżowych, zarówno
na wyższych uczelniach, jak i w pracy. Trwała i
lekka konstrukcja pozwala znieść trudy każdej
podróży.
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Windows®. Życie bez ograniczeń. HP zaleca system Windows 7.

DANE TECHNICZNE
System operacyjny

Zainstalowane fabrycznie
Oryginalny Windows® 7 Starter
Oryginalny Windows® 7 Home Basic
SUSE Linux Enterprise 11

Procesor

Procesor Intel® Atom™ N455 (1,66 GHz, 512 KB pamięci podręcznej L2)

Zestaw układów

Intel® NM10 Express

Pamięć

DDR3 1333 MHz, 1 lub 2 GB; 1 gniazdo SODIMM; Możliwość rozbudowy do 2 GB

Wewnętrzna pamięć masowa

Dysk twardy Serial ATA 160 GB (5400 obr./min)

Wnęka rozszerzeń:

Zestaw nie zawiera napędu optycznego

Wyświetlacz

Panoramiczny wyświetlacz LED WSVGA o przekątnej 25,7 cm (10,1")

Grafika

Intel Graphics Media Accelerator HD

Audiowizualny

High Definition Audio; Głośnik monofoniczny; Wbudowany mikrofon; Wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio; Wejście mikrofonu stereo

Obsługiwany

Obsługa komunikacji bezprzewodowej Wbudowana karta sieciowa 802.11b/g
Komunikacja

Wbudowana karta sieciowa Realtek Ethernet (10/100)

Gniazda rozszerzeń

1 Secure Digital

Porty i złącza

2 porty USB 2.0; 1 gniazdo zewn. monitora VGA; 1 wbudowany mikrofon; 1 wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio; 1 wejście mikrofonu stereo; 1 gniazdo
RJ-11; 1 gniazdo RJ-45; 1 gniazdo do podłączenia akumulatora

Urządzenie wejściowe

Klawiatura odporna na zalanie o powierzchni 92% klawiatury pełnowymiarowej; Tabliczka dotykowa z obszarem przewijania i dwoma przyciskami wyboru;
Zintegrowana kamera internetowa VGA

Bezpieczeństwo

Gniazdo blokady; Hasło konfigurowania; Hasło Power-On

Wymiary

27,60 x 20,60 x 3,98 cm; Wymiary nie uwzględniają uchwytu

Waga

Od 1,5 kg; z akumulatorem 3-komorowym

Zasilanie

6-ogniwowy akumulator litowy o dużej pojemności (47 Wh); 3-ogniwowy akumulator litowy o dużej pojemności (28 Wh); Zasilacz AC Smart 40 W

Gwarancja

Dział usług HP oferuje roczną lub 90-dniową ograniczoną gwarancję w zależności od kraju
roczna ograniczona gwarancja na akumulator główny. Pomoc techniczna w miejscu instalacji i rozszerzenia gwarancji również są dostępne

1 Numeracja firmy Intel nie jest miarą wyższej wydajności

2 Zestaw nie obejmuje wymaganego punktu dostępu bezprzewodowego. Bezprzewodowe korzystanie z Internetu wymaga zawarcia oddzielnej umowy o świadczenie usług internetowych. Możliwość korzystania z publicznych bezprzewodowych punktów
dostępu jest ograniczona

3 Zestaw nie zawiera kabla do sieci Ethernet. Wymagane usługi internetowe

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/notebooks
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach
gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne
oraz braki występujące w niniejszym dokumencie. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela, wykorzystywanym przez firmę Hewlett-Packard na podstawie licencji.
Do instalacji systemu operacyjnego Windows 7 i pełnego dostępu do wszystkich jego funkcji w tym systemie może być wymagane uaktualnienie i/lub zakup dodatkowego sprzętu i/lub napędu DVD. Szczegółowe
informacje można znaleźć pod adresem http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela, wykorzystywanym przez HP Company na podstawie licencji. Microsoft, Windows i Windows Vista są znakami towarowymi przedsiębiorstw z grupy
Microsoft. Intel i Core są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
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Akcesoria i usługi

Podróżna mysz
optyczna USB HP

Dodatkowy komfort zapewni mała i lekka mysz podróżna USB – doskonałe rozwiązanie
dla osób w podróży.

Numer produktu: RH304AA

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

Pamięć HP zapewni optymalizację wydajności notebooka HP.

Numer produktu: AT912AA

Zamek combo do
notebooka HP

Zamek combo do notebooka HP Compaq zabezpiecza notebooka i stację dokującą.

Numer produktu: AY475AA

Plecak młodzieżowy HP
Student Edition

Plecak młodzieżowy HP Student Edition został zaprojektowany z myślą o wyjątkowych
sytuacjach, jakie spotykają użytkowników każdego dnia. Wytrzymały czarny plecak jest
wykonany z trwałego nylonu, posiada wykończenia w kolorze niebieskim oraz oferuje
wyściełany tył i paski na ramię. Jest wyposażony w wiele zapinanych na zamek kieszeni
na książki i inne materiały oraz umożliwia przenoszenie notebooka o przekątnej 43,94
cm (17,3"). Plecak jest wyposażony w wiele przydatnych funkcji, między innymi system
Grid-it™ — wyjątkowy panel z napiętych elastycznych pasków, który pomoże utrzymać
porządek w przyborach szkolnych, przewodach i rzeczach osobistych. Kieszeń na
akcesoria umożliwia przechowywanie niewielkich, łatwych do zgubienia przedmiotów.
Izolowana kieszeń jest przeznaczona do przechowywania drugiego śniadania i zimnych
przekąsek, a uchwyt na napoje został umieszczony na zewnątrz w łatwo dostępnym
miejscu. Ponadto do plecaka dołączony jest niebieski płaszcz przeciwdeszczowy, który
można
Numer produktu: AY532AA

Stacja dokowania HP
USB 2.0

Zapomnij o problemach z podłączaniem i odłączaniem monitora i urządzeń
peryferyjnych za każdym razem, gdy zabierasz ze sobą notebooka HP.

Numer produktu: AY052AA

3 lata, odbiór i zwrot z
naprawą
przypadkowych
uszkodzeń

3-letnia rozszerzona ochrona sprzętu oraz wygodna opcja odbioru i zwrotu zakupionego
produktu HP.

Numer produktu: UQ996E

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/hpoptions

