HP Mini 100e Education Edition
Sınıf ortamı için Mini

25,7 cm (10,1 inç) diyagonal ekranı, %92 tam klavyesi ve
taşıma sapı olan bu uygun fiyatlı, dayanıklı mini dizüstü
bilgisayarla öğrenme olanaklarınızı geliştirin.

Windows®. Sınırsız Yaşam. HP, Windows 7 ürününü önerir.
Küçük boyut ve pratik tasarım bir arada
1,45 kg'den başlayan ağırlığıyla HP Mini 100e,
sahip olduğu %92 tam boyutlu klavye ve
dokunmatik yüzeyle tam boyutlu dizüstü
bilgisayardakine benzer bir kullanım sunar. 25,7
cm (10,1 inç) diyagonal LED arkadan
aydınlatmalı WSVGA ekran (1024 x 600
çözünürlük) rahat bir görüntüleme imkanı sunar.
Taşıma sapı ve esnek pil seçenekleri, öğrenme
olanaklarını artırmak için çok elverişli bir mobil
kullanım imkanı sunar . Ayrı kulaklık ve MIC
bağlantı noktaları, HP Mini 100e'nin diğer
aygıtlara kolayca bağlanıp ses kalitesinin
artmasına ve yankının azalmasına olanak sağlar.

Yöneticilere yardımcı
Okullar, dijital gelişmelerden geri kalmamak için
düşük maliyetli BT çözümlerine ihtiyaç
duymaktadırlar. HP Mini 100e, sınıf ortamıyla
sorunsuz bir şekilde bütünleşen uygun fiyatlı bir
üründür. Yöneticiler, geniş servis ve destek
seçeneklerinden yararlanırlar.

Güvenilir
HP Mini 100e sınıf ortamıyla sorunsuz bir şekilde
bütünleşir. Bir dizi yenilikçi özellikler ve yazılım
çözümleri, kullanım kolaylığını artırmak için
tasarlanmıştır. Sıvı dökülmesine karşı dirençli
klavye ve çelik pin akslı sağlam metal alaşımlı
menteşeler bu bilgisayara dayanıklılık katar ve
bilgisayarı sınıf ortamı için ideal hale getirir.

Öğrencilere yardımcı
Çeşitli işletim sistemleri kullanılabilir, böylece
öğrenciler yüksek eğitime ve iş gücüne katılırken
endüstri standardında teknolojiyi öğrenip bu
teknolojiyi kullanmaya hazır hale gelirler. Sağlam
ve hafif yapısı, mobil kullanımın getirdiği zorlu
koşulların üstesinden gelmesini sağlar.

Güçlü performans
Intel® Atom™ N455 1 işlemci, HP Mini 100e'nin,
önceki versiyonuna kıyasla daha az ısınmasını,
daha az güç harcamasını ve pil ömrünün daha iyi
olmasını sağlar. Sistem belleği DDR3'tür ve
DDR2'ye kıyasla daha yüksek veri aktarım hızı
sağlar. Hareket halindeki öğrenciler, uzak
yerlerdeyken ödevlerini yapmak için Wi-Fi
CERTIFIED™ WLAN 2 ile Internet'e erişebilir veya
çevirmeli bağlantı sağlayan bir modemle 3
Internet'e bağlanabilirler.

Öğretmenlere yardımcı
Öğretmenler etkili stratejilerin yanı sıra standartlar
ve proje tabanlı teknikler kazanırlar. HP Mini
100e'de bir Ağ Işığı da vardır. Bilgisayar, Ethernet
veya kablosuz LAN 2 aracılığıyla etkin bir ağa
bağlı olduğunda bu ışık yanar ve öğretmenin bu
durumu gözlemesine olanak sağlar.
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ÖZELLİKLER
İşletim Sistemi

Önceden Yüklü Uygulamalar
Orijinal Windows® 7 Starter
Orijinal Windows® 7 Home Basic
SUSE Linux Enterprise 11

Işlemci

Intel® Atom™ N455 İşlemci (1,66 GHz, 512 KB L2 önbellek)

Yonga kümesi

Intel® NM10 Express

Bellek

DDR3, 1333 MHz, 1 veya 2 GB; 1 SODIMM; 2 GB'ye yükseltilebilir

Dahili Depolama

Seri ATA sabit sürücü 160 GB (5400 rpm)

Yükseltme Yuvası

Optik sürücü dahil değildir

Ekran

25,7 cm (10,1 inç) diyagonal LED arkadan aydınlatmalı WSVGA geniş ekran

Grafik

Intel Graphics Media Accelerator HD

Ses/Görüntü

Yüksek Tanımlı ses; Mono hoparlör; Tümleşik mikrofon; Stereo kulaklık/hat çıkışı; Stereo mikrofon girişi

Kablosuz Desteği

Tümleşik 802.11 b/g

İletişim

Tümleşik Realtek Ethernet (10/100 NIC)

Genişletme yuvaları

1 Secure Digital

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

2 USB 2.0; 1 harici VGA monitör; 1 tümleşik mikrofon; 1 stereo kulaklık/hat çıkışı; 1 stereo mikrofon girişi; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 AC gücü

Giriş Cihazı

%92 tam boyutlu sıvı dökülmesine dayanıklı klavye; Kaydırma alanlı dokunmatik yüzey ve iki seçim düğmesi; Tümleşik VGA Web kamerası

Güvenlik

Kilit yuvası; Kurulum parolası; Açılış parolası

Boyutlar

27,60 x 20,60 x 3,98 cm; Boyutlar (taşıma sapı olmadan)

Ağırlık

1,5 kg'dan başlayan ağrlk; 3 hücreli pille

Güç

6 hücreli (47 WHr) yüksek kapasiteli Lityum İyon; 3 hücreli (28 WHr) yüksek kapasiteli Lityum İyon; 40W Akıllı AC Adaptörü

Garanti

Ülkeye bağlı olarak HP Hizmetleri sınırlı 1 yıllık ve 90 günlük garanti seçenekleri sunar
Birincil pilde 1 yıllık sınırlı garanti. Ayrıca, yerinde servis ve garanti yükseltmeleri de mevcuttur

Desteklenen

1 Intel'in numaralandırma yöntemi performans ölçüsüne göre değildir

2 Kablosuz erişim noktası gereklidir, ancak dahil değildir. Kablosuz Internet kullanımı ayrıca satın alınan bir Internet hizmet sözleşmesi gerektirir. Kullanılabilecek genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır
3 Ethernet kablosu ürüne dahil değildir. Internet hizmeti gereklidir
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Aksesuarlar ve Hizmetler

HP USB Optik Seyahat
Faresi

USB seyahat faresinin sağladığı ek konforu da yaşayın - küçük ve hafifi - ideal bir yol
çözümü.

Ürün numarası: RH304AA

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

HP Bellek ile HP İş Dizüstü Bilgisayarı performansınızı optimum düzeye çıkarın.

Ürün numarası: AT912AA

HP Dizüstü Bilgisayar
Bileşik Kilidi

Dizüstü bilgisayarınızı ve yerleştirme istasyonunu HP Compaq Notebook Combo Lock ile
koruyun.

Ürün numarası: AY475AA

HP Student Edition Youth
Sırt Çantası

HP Öğrenci Modeli Sırt Çantası, özellikle kullanıcıların günlük hayatlarında karşılaştıkları
benzersiz durumlar için tasarlanmıştır. Sağlam, siyah sırt çantası dayanıklı naylondan
üretilmiştir. Çantanın kobalt mavisi kısımları vardır ve sırt kısmında ve omuz askılarında
yastıklar bulunur. Kitaplarınızı ve çeşitli eşyalarınızı koyabileceğiniz çok sayıda fermuarlı
bölmesi vardır ve en fazla 17,3 inçlik (43,94 cm) bir dizüstü bilgisayarı taşıyabilir. Sırt
çantasının özelliklerinden biri de Grid-it™ sistemidir. Bu sistemde, gergin elastik
kayışlardan oluşan eşsiz bir panel, okul araç gereçlerini, kabloları ve kişisel eşyaları
düzenli bir şekilde yerleştirip bunları sabitlemenize olanak sağlar. Ayrıca çantada, nereye
koyduğunuzu unutup kolayca kaybedebileceğiniz küçük eşyalar için bir aksesuar gözü de
mevcuttur. Yalıtılmış soğuk bir bölmeye öğle yemeklerinizi veya atıştırmalık yiyeceklerinizi
koyabilirsiniz, ayrıca dış tarafta da bir içecek tutucu mevcuttur. Bütün bunlara ilaveten, sırt
çan
Ürün numarası: AY532AA

HP 2.0 USB Yerleştirme
İstasyonu

HP dizüstü bilgisayarınızı her yanınıza alışınızda monitörünüzü ve çevre birimlerinizi takıp
çıkarma derdinden kurtulun.

Ürün numarası: AY052AA

Kaza Sonucunda Hasar
Görme Koruması ile 3
yıl yerinden alma ve
yerine teslim

HP ürününüz için 3 yıllık artırılmış donanım koruması elde edin ve kolaylık sağlayan
yerinden alma ve yerine teslim hizmetinden yararlanın.

Ürün numarası: UQ996E

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/hpoptions

