HP Mini 100e Education Edition
Počítač Mini pre triedu

Skvalitnite svoje vzdelávanie s týmto cenovo dostupným,
odolným minipočítačom s 25,7 cm (10,1") uhlopriečkou,
klávesnicou takmer plnej veľkosti (92 %) a rukoväťou na
prenášanie.

Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča systém
Windows 7.
Spojenie malej veľkosti a praktického dizajnu
Počítač HP Mini 100e s hmotnosťou už od 1,45
kg obsahuje klávesnicu takmer plnej veľkosti (92
%) a dotykovú plochu a umožňuje pracovať ako
na štandardnom prenosnom počítači. 25,7 cm
(10,1") displej WSVGA s LED podsvietením
(rozlíšenie 1024 x 600) ponúka jednoduché
sledovanie. Rukoväť na prenášanie a flexibilné
možnosti batérie ponúkajú neviazanú mobilitu pre
kvalitnejšie vzdelávanie. Samostatné porty na
slúchadlá a mikrofón umožňujú jednoduché
pripojenie počítača HP Mini 100e k iným
zariadeniam na zvýšenie kvality zvuku a
obmedzenie ozveny.

Pomáha správcom
Školy potrebujú nízkonákladové IT riešenia, ktoré
im pomôžu dobehnúť digitálnu dobu. Počítač HP
Mini 100e je cenovo dostupné zariadenie, ktoré
sa bezproblémovo integruje do triedy. Správcovia
môžu využívať výhody rozsiahlych možností
servisu a podpory.

Spoľahlivý
Počítač HP Mini 100e sa bezproblémovo integruje
do triedy. Široká škála inovačných funkcií a
softvérových riešení pre ešte jednoduchšiu
obsluhu. Vodeodolná klávesnica a silné kovové
zliatinové pánty s oceľovými kolíkmi pre ešte
vyššiu odolnosť ideálnu pre prostredie triedy.

Pomáha študentom
Je k dispozícii niekoľko operačných systémov,
takže študenti sa naučia a budú vedieť používať
štandardné technológie, keď prejdú na vyššie
vzdelávanie a do pracovného života. Odolná,
ľahká konštrukcia pomáha zvládať nástrahy
mobility.

Vysoký výkon
Procesor Intel® Atom™ N455 1 umožňuje
chladnejšiu prevádzku, nižšiu spotrebu a dlhšiu
výdrž batérie počítača HP Mini 100e v porovnaní
s predchádzajúcimi modelmi. Systémová pamäť
DDR3 poskytuje vyššie rýchlosti prenosu údajov
než pamäť DDR2. Cestujúci študenti sa môžu
pripojiť na internet pomocou technológie Wi-Fi
CERTIFIED™ WLAN 2 alebo celosvetového
modemu 3 pre vytáčané pripojenie na internet vo
vzdialených oblastiach a splniť tak svoje úlohy.

Pomáha učiteľom
Učitelia získavajú efektívne stratégie, ako aj
štandardy a projektové techniky. Počítač HP Mini
100e obsahuje aj sieťový indikátor, ktorý svieti,
keď je počítač pripojený do aktívnej siete cez
kábel alebo bezdrôtovo2, čím umožňuje
vyučujúcim monitorovať žiakov.
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ŠPECIFIKÁCIE
Operačný systém

Predinštalované
Originálny Windows® 7 Starter
Originálny Windows® 7 Home Basic
SUSE Linux Enterprise 11

Procesor

Procesor Intel® Atom™ N455 (1,66 GHz, vyrovnávacia pamäť L2 512 kB)

Čipová sada

Intel® NM10 Express

Pamäť

DDR3, 1333 MHz, 1 alebo 2 GB; 1 SODIMM; Možnosť zvýšenia na 2 GB

Vnútorná pamäť

Pevný disk Serial ATA 160 GB (5400 ot./min.)

Rozširujúca zásuvka

Optická jednotka nie je súčasťou

Obrazovka

25,7 cm (10,1") uhlopriečka, LED-podsvietenie, WSVGA širokouhlý

Obrázky

Intel Graphics Media Accelerator HD

Audio/Vizuálne

Zvuk s vysokým rozlíšením; Mono reproduktor; Integrovaný mikrofón; Výstup na stereoslúchadlá/zvukový výstup; Vstup na stereomikrofón

Podpora pre bezdrôtové technológie

Integrovaný 802.11 b/g

Možnosti komunikácie

Integrovaný Realtek Ethernet (10/100 NIC)

Rozširujúce sloty

1 Secure Digital

Porty a konektory

2 USB 2.0; 1 externý VGA monitor; 1 integrovaný mikrofón; 1 výstup pre stereoslúchadlá/zvukový výstup; 1 vstup pre stereomikrofón; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 napájanie

Vstupná jednotka

Vodeodolná klávesnica takmer plnej veľkosti (92 %); Dotyková plocha s posúvacou zónou a dvomi dotykovými tlačidlami; Integrovaná VGA webkamera

Zabezpečenie

Zásuvka na zámok; Heslo nastavenia; Heslo pri zapnutí

Rozmery

27,60 x 20,60 x 3,98 cm; Rozmery bez rukoväte

Hmotnosť

Už od 1,5 kg; s 3-článkovou batériou

Zdroj

6-článková (47 Wh) veľkokapacitná Li-Ion; 3-článková (28 Wh) veľkokapacitná Li-Ion; Napájací adaptér Smart 40 W

Záruka

Služby HP ponúkajú možnosti obmedzenej 1-ročnej a 90-dňovej záruky v závislosti od krajiny
1-ročná obmedzená záruka na primárnu batériu. Dostupný je servis na mieste a tiež rozšírenie záruky

Podporované

1 Číselné označenie produktov Intel neoznačuje mieru výkonnosti

2 Je potrebný bezdrôtový prístupový bod, ktorý nie je súčasťou dodávky. Používanie bezdrôtového pripojenia na internet vyžaduje samostatnú zmluvu o internetovej službe. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená
3 Sieťový kábel nie je súčasťou dodávky. Vyžaduje sa služba pripojenia na Internet

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/notebooks
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Príslušenstvo a služby

Optická cestovná myš
HP USB

Vychutnajte si dodatočné pohodlie cestovnej USB myši – kompaktnej a ľahkej – ideálne
riešenie na cesty.

Číslo produktu: RH304AA

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

Optimalizujte výkon pracovného prenosného počítača HP s pamäťou HP.

Číslo produktu: AT912AA

Kombinovaný zámok
notebooku HP

Zabezpečte váš notebook a dokovaciu stanicu s kombinovaným zámkom notebooku HP
Compaq.

Číslo produktu: AY475AA

Ruksak HP Student
Edition Youth

Batoh pre mladých používateľov HP Student Edition je navrhnutý špeciálne pre
každodenné unikátne príležitosti. Robustný, čierny batoh je vyrobený z trvácneho nylonu,
s kobaltovou modrou úpravou a obsahuje aj vypchávky na zadnej strane a
náramenníkoch. Obsahuje niekoľko priečinkov so zipsom pre knihy a materiály a zmestí
sa doň prenosný počítač do 17,3" (43,94 cm). Jedna z množstva vlastností batohu je
systém Grid-it™ - unikátny panel s elastickými remienkami pre udržanie a organizovanie
školských potrieb, káblov a osobných vecí. Obsahuje tiež vrecko pre príslušenstvo pre
skladovanie malých predmetov, ktoré sa ľahko niekde založia. Izolovaný chladný priestor
poskytuje skladovanie obedu alebo ľahkých jedál a držiak na nápoj je umiestnený
prakticky na vonkajšej strane. A ako pridaný bonus prichádza batoh s vlastným modrým,
vodeodolným plášťom, ktorý je vždy pripevnený k batohu a je možné ho odložiť do
vrecka, keď nie je používaný.
Číslo produktu: AY532AA

HP 2.0 USB dokovacia
stanica

Zbavte sa nepríjemného pripájania a odpájania monitora a periférií vždy, keď si
zoberiete váš pracovný prenosný počítač HP so sebou.

Číslo produktu: AY052AA

3 roky vyzdvihnutie a
vrátenie s ochranou
pred náhodným
poškodením

Získajte 3 roky vylepšenej ochrany hardvéru a vychutnávajte si vyzdvihnutie a vrátenie
svojho zariadenia HP aj mimo štandardnej adresy.

Číslo produktu: UQ996E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions

