HP Mini 100e različice Education
Mini za učilnico

Izboljšajte učenje s tem cenovno ugodnim, vzdržljivimi mini
računalnikom, ki ima zaslon velikosti 25,7 cm (10,1"),
tipkovnico z 92 % polne velikosti in držalo za prenašanje.

Windows®. Življenje brez omejitev. HP priporoča Windows 7.
Mini velikost, združena s praktično obliko
Računalnik HP Mini 100e z začetno težo 1,45 kg
ima tipkovnico z 92 % polne velikosti in sledilno
ploščico, kar zelo spominja na prenosnik polne
velikosti. Zaslon velikosti 25,7 cm (10,1") z
osvetlitvijo LED WSVGA (ločljivost 1024 x 600)
omogoča enostavno ogledovanje. Držalo za
prenašanje in prilagodljive možnosti akumulatorja
ponujajo mobilnost brez ovir za izboljšano učenje.
Ločena vrata za slušalke in mikrofon omogočata
enostavno povezovanje računalnika HP Mini 100e
z drugimi napravami za izboljševanje kakovosti
zvoka in zmanjšanje količine odmeva.
Zanesljiv
HP Mini 100e se brezhibno zliva z učilnico.
Nabor inovativnih funkcij in rešitve programske
opreme so oblikovane, da bi izboljšale
enostavnost uporabe. Vodoodporna tipkovnica in
močni tečaji iz zlitine kovin z jeklenimi osmi
dodajajo vzdržljivost, kar je idealno za okolje
učilnic.
Močno delovanje
Procesor Intel® Atom™ N455 1 računalniku HP
Mini 100e omogoča hladnejše delovanje, manjšo
porabo energije in izboljšano življenjsko dobo
akumulatorja v primerjavi z njegovim
predhodnikom. Sistemski pomnilnik je DDR3, ki
ponuja boljše hitrosti prenosa podatkov kot DDR2.
Študentje, ki so na poti, lahko do interneta
dostopajo prek omrežja Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN
2 ali modema 3 za klicno povezavo z internetom v
oddaljenih območjih, da bi dokončali svoje
naloge.

Pomaga skrbnikom
Šole potrebujejo cenovno ugodne rešitve IT, da bi
zmanjšale digitalni prepad. HP Mini 100e je
cenovno ugoden izdelek, ki se brez težav zlije z
učilnico. Obsežne možnosti servisa in podpore
prinašajo prednosti skrbnikom.
Pomaga učiteljem
Učitelji lahko pridobijo učinkovite strategije ter
standarde in tehnike na podlagi projektov. HP
Mini 100e ima tudi lučko za omrežje, ki zasveti in
tako prikazuje, da je računalnik povezan z
dejavnim omrežjem prek kabla Ethernet ali
brezžičnega omrežja LAN 2, kar omogoča
nadzor inštruktorja.
Pomaga študentom
Na voljo so različni operacijski sistemi, tako da se
lahko študentje učijo in so pripravljeni uporabljati
industrijsko standardno tehnologijo, ko vstopajo v
višjo stopnjo izobrazbe in začnejo delati.
Vzdržljiva, lahka zgradba pomaga kljubovati
izzivom mobilnosti.

HP Mini 100e različice Education
Windows®. Življenje brez omejitev. HP priporoča Windows 7.
TEHNIČNI PODATKI
Operacijski sistem

Vnaprej nameščeno
Pristni Windows® 7 Starter
Pristni Windows® 7 Home Basic
SUSE Linux Enterprise 11

Procesor

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

Nabor vezij

Intel® NM10 Express

Pomnilnik

DDR3, 1333 MHz, 1 ali 2 GB; Modul SODIMM; Nadgradljiv do 2GB

Notranji pomnilnik

Trdi disk Serial ATA 160 GB (5400 obr/min)

Ležišče za nadgradnjo

Optični pogon ni priložen

Prikaz

25,7 cm (10,1") zaslon širokega formata z osvetlitvijo LED WSVGA

Grafika

Pospeševalnik Intel Graphics Media Accelerator HD

Avdio/vizualno

Visoko ločljiv zvok; Zvočnik mono; Vgrajen mikrofon; Stereo izhod za slušalke/zvok; Stereo vhod za mikrofon

Podpora za brezžična omrežja

Vgrajeno 802.11 b/g

Komunikacije

Vgrajeni Realtek Ethernet (10/100 NIC)

Razširitvene reže

1 reža Secure Digital

Vrata in priključki

2 vrat USB 2.0; zunanji monitor VGA; 1 vgrajen mikrofon; 1 stereo izhod za slušalke/zvok; 1 stereo vhod za mikrofon; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 napajalni vhod AC

Vhodna naprava

Vodoodporna tipkovnica z 92 % polne velikosti; Sledilna ploščica z drsnim področjem in dvema gumboma; Vgrajena spletna kamera VGA

Varnost

Reža za ključavnico; Geslo za nastavitev; Geslo za vklop

Mere

27,60 x 20,60 x 3,98 cm; Mere brez držala

Teža

Že od 1,5 kg; s 3-celičnim akumulatorjem

Napajanje

6-celični zmogljivi litij-ionski akumulator (47 Wh); 3-celični zmogljivi litij-ionski akumulator (28 Wh); Pametni napajalnik 40 W AC

Garancija

HP-jeve storitve ponujajo omejeno 1-letne in 90-dnevne garancijske možnosti, odvisno od države
Enoletna omejena garancija za primarni akumulator. Na voljo tudi servisiranje na kraju uporabe in nadgradnje garancije

Podprto

1 Intelov sistem številčenja ni merilo višje zmogljivosti

2 Potrebna je brezžična dostopna točka, ki ni priložena. Za brezžični dostop do interneta je običajno potrebna ločena storitvena pogodba ponudnika internetnih storitev. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena
3 Kabel Ethernet ni priložen. Zahtevana je internetna storitev
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Pripomočki in storitve

HP-jeva USB optična
potovalna miška

Kompaktna in lahka optična potovalna miška USB vam zagotavlja prijetno uporabo in je
idealna rešitev za delo na poti.

Številka izdelka: RH304AA

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

Povečajte zmogljivost poslovnega računalnika HP s pomnilnikom HP.

Številka izdelka: AT912AA

Ključavnica HP
Notebook Combo

Zaščitite svoj prenosnik in priklopno postajo s ključavnico HP Compaq Notebook Combo
Lock.

Številka izdelka: AY475AA

Nahrbtnik HP Student
Edition Youth

Nahrbtnik za mlade HP Student Edition je oblikovan posebej za okoliščine, s katerimi se
uporabniki srečujejo vsak dan. Ta vzdržljiv črn nahrbtnik je izdelan iz trpežnega najlona
z izrezi v temno modri in ima dodatno podložen hrbtni predel in naramnici. Vključuje tudi
več predelov za knjige in gradivo, ki se zapirajo z zadrgo, vanj pa lahko shranite
prenosni računalnik velikosti do 43,94 cm (17,3 palca). Ena od mnogih posebnih funkcij
nahrbtnika je tudi sistem Grid-it™ s posebnim naborom napetih elastičnih trakov za
shranjevanje šolskih potrebščin, kablov in osebnih predmetov. Najmanjše predmete, ki se
radi izgubijo, pa lahko shranite v nahrbtnikov žep za potrebščine. V toplotno izoliran
predel lahko shranite malico ali prigrizek, na zunanji strani pa je tudi priročno držalo za
pijačo. Dodatna posebnost nahrbtnika pa je pritrjeno vodoodporno prekrivalo v modri
barvi, ki ga lahko preprosto pospravite v ustrezen žep, kadar ga ne potrebujete.
Številka izdelka: AY532AA

Priklopna postaja HP
2.0 USB

Izognite se težavam s priključevanjem in izključevanjem monitorja in zunanjih naprav
vsakič, ko potujete a prenosnim računalnikom HP.

Številka izdelka: AY052AA

3-letna možnost
prevzema in vračila z
zaščito pred nezgodami

Pridobite 3 leta izboljšane zaščite strojne opreme in uživajte v udobnem prevzemu na
mestu in vračilu za svoj izdelek HP.

Številka izdelka: UQ996E

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/hpoptions

