HP Mini 100e Education Edition
O Mini para a sala de aula

Melhore a aprendizagem com este mini duradouro e
económico, equipado com ecrã de 25,7 cm (10,1 pol.) na
diagonal, teclado de 92% do tamanho completo e uma pega
para transporte.

Windows®. Uma vida sem Limites. A HP recomenda o Windows 7.
Mini dimensões com design prático
Com um peso base de 1,45 kg, o HP Mini 100e
dispõe de um teclado de 92% do tamanho
completo e touchpad, o que proporciona uma
sensação de familiaridade para com os
notebooks de tamanho completo. O ecrã WSVGA
com retroiluminação LED de 25,7 cm (10,1 pol.)
na diagonal (resolução de 1024 x 600) oferece
uma visualização fácil. A pega para transporte e
as opções flexíveis de bateria oferecem uma
mobilidade livre de fios para uma aprendizagem
melhorada. Portas separadas para auscultadores
e microfone permitem que o HP Mini 100e se
ligue facilmente a outros dispositivos para
melhorar a qualidade do áudio e reduzir o eco.
Fiável
O HP Mini 100e integra-se na perfeição numa
sala de aula. Foi criado um conjunto de funções
inovadores e soluções de software para
aperfeiçoar a facilidade de utilização. O teclado
resistente a salpicos e as dobradiças em resistente
liga metálica com cavilhas de eixo em aço
acrescentam durabilidade, ideal para um
ambiente de ensino.

ou um modem 3 mundial para ligação telefónica
à Internet em áreas remotas para terminarem os
seus trabalhos.
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Ajudando administradores
As escolas necessitam de soluções de TI de baixo
custo para ajudar a diminuir o abismo digital. O
HP Mini 100e é um produto económico que se
integra na perfeição numa sala de aula. Os
administradores beneficiam de amplas opções de
apoio e serviço.
Ajudando professores
Os professores ganham estratégias eficazes assim
como normas e técnicas baseadas em projectos.
O HP Mini 100e possui também uma Luz de Rede
que acende para indicar que está ligado a uma
rede activa, seja por Ethernet ou LAN sem fios 2,
permitindo a monitorização por parte do
formador.

Ajudando estudantes
Vários sistemas operativos disponíveis de forma a
que os alunos aprendam e estejam preparados
para utilizar tecnologia padrão da indústria à
medida que entram em sistemas de educação
superiores ou no mercado de trabalho. A
Desempenho potente
construção leve e resistente ajuda a evitar os
O processador Intel® Atom™ N455 1 permite que rigores da mobilidade.
o HP Mini 100e funcione sem grande emissão de
calor, utilize menos energia e melhore o tempo de
duração da bateria em comparação com o seu
antecessor. A memória do sistema é DDR3, o que
oferece melhores taxas de transferência em
relação a DDR2. Estudantes em movimento podem
aceder à Internet com Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN

HP Mini 100e Education Edition
Windows®. Uma vida sem Limites. A HP recomenda o Windows 7.
ESPECIFICAÇÕES
Sistema operativo

Pré-instalado
Genuíno Windows® 7 Starter
Windows® 7 Home Basic Genuíno
SUSE Linux Enterprise 11

Processador

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

Chipset

Intel® NM10 Express

Memória

DDR3, 1333 MHz, 1 ou 2 GB; 1 SODIMM; Expansível a 2 GB

Armazenamento Interno

Disco rígido Serial ATA de 160 GB (5400 rpm)

Baía para actualização:

Unidade óptica não incluída

Ecrã

WSVGA panorâmico c/ retroiluminação LED de 25,7 cm (10,1 pol.) na diagonal

Gráficos

Intel Graphics Media Accelerator HD

Áudio/Visual

Áudio de alta definição; Altifalante mono; Microfone integrado; Saída de linha/auscultadores estéreo; Entrada para microfone estéreo

Suporte para Comunicações Sem Fios

802.11 b/g integrado

Comunicações

Ethernet Realtek (10/100 NIC) integrada

Slots de expansão

1 Secure Digital

Portas e Ligações

2 USB 2.0; 1 monitor VGA externo; 1 microfone integrado; 1 saída de linha/auscultadores estéreo; 1 entrada para microfone estéreo; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 alimentação
CA

Dispositivo de Entrada

Teclado a 92% do tam. completo, resistente a salpicos; Touchpad com zona de deslocamento e dois botões de selecção; Webcam VGA integrada

Segurança

Ranhura de bloqueio; Palavra-passe de configuração; Palavra-passe de activação

Dimensões

27,60 x 20,60 x 3,98 cm; Dimensões sem pega

Peso

A partir de 1,5 kg; com bateria de 3 células

Alimentação

Ião de lítio de 6 células (47 WHr) de alta capacidade; Ião de lítio de 3 células (28 WHr) de alta capacidade; Adaptador Inteli. CA, 40 W

Garantia

HP Services oferece opções de garantia limitada de 1 ano e 90 dias dependendo do país
1 ano de garantia limitada para a bateria principal. Também disponíveis assistência no local e melhoramentos da garantia.

Suportados

1 A numeração Intel não é uma medida de desempenho mais elevado

2 É necessário um ponto de acesso sem fios que não está incluído. A utilização da Internet sem fios requer um contrato de serviço Internet separado. Disponibilidade limitada de pontos públicos de acesso sem fios
3 Cabo de Ethernet não incluído. Necessário serviço de Internet

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/notebooks
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas
declarações expressas de garantia que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não será
responsável por quaisquer omissões ou erros técnicos ou editoriais contidos neste documento. Bluetooth é uma marca comercial do respectivo proprietário e é utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença.
Este sistema pode necessitar da actualização e/ou da aquisição em separado de hardware e/ou de um controlador DVD para instalar o software Windows 7 e tirar todo o partido da funcionalidade do Windows 7.
Ver http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ para mais informações.
Bluetooth é uma marca comercial do respectivo proprietário e é utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença. Microsoft, Windows e Windows Vista são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft. Intel
e Core são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Intel Corporation ou das suas subsidiárias nos E.U.A. e noutros países.
4AA2-4841PTE. Agosto 2010

HP Mini 100e Education Edition
Windows®. Uma vida sem Limites. A HP recomenda o Windows 7.
Acessórios e Serviços

Mini Rato Óptico USB
HP

Desfrute do conforto adicional de um rato de viagem USB - compacto e leve - uma
solução ideal para viagem.

Número do produto: RH304AA

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

Maximize o desempenho do PC Business Notebook com memória HP.

Número do produto: AT912AA

Cabo de bloqueio
notebook HP

Mantenha o seu notebook e estação de ancoragem seguros com o fecho combo do
notebook HP Compaq.

Número do produto: AY475AA

Mochila HP Student
Edition Youth

A Mochila HP Student Edition Youth foi concebida especialmente para as circunstâncias
únicas que os utilizadores enfrentam todos os dias. A mochila preta robusta é feita de
nylon durável, debroada a azul cobalto e inclui acolchoamento na parte posterior e
alças. Possui vários compartimentos com fecho para livros e materiais e transporta um
notebook com até 17,3 polegadas (43,94 cm). Entre as muitas funcionalidades especiais
da mochila podemos encontrar o sistema Grid-it™ - trata-se de um painel único de alças
elásticas esticadas para manter no lugar e organizar artigos escolares, cabos e itens
pessoais. Também se encontra incluída uma bolsa de acessórios para guardar itens
pequenos, fáceis de perder. Um compartimento fresco isolado proporciona espaço para
guardar o almoço ou lanche e um suporte para bebidas encontra-se convenientemente
posicionado no exterior. Como bónus, a mochila vem com a sua própria capa de chuva
azul à prova de água, que está sempre junto da mochila, mas que quand
Número do produto: AY532AA

Estação de Ancoragem
USB 2.0 HP

Livre-se da complicação de ligar e desligar o monitor e os periféricos sempre que leva o
seu PC notebook HP consigo.

Número do produto: AY052AA

3 anos de recolha e
devolução com
Protecção contra Danos
Acidentais

Obtenha 3 anos de uma melhor protecção de hardware e usufrua de uma recolha e
devolução no local cómodas do seu produto HP.

Número do produto: UQ996E

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/hpoptions

