HP Mini 5103
Mini Executive

Få maksimal mobilitet med HP Mini 5103 med
berøringsfunktioner og værktøjer til kontorproduktivitet.

Windows®. Et liv uden grænser. HP anbefaler Windows 7.
Holdbarhed og stil
HP Mini 5103's flotte industridesign beskytter din
mini mod det hårde mobile liv. Holdbart
metalkabinet, HP 3D Driveguard Protection til
harddisken og et QWERTY-tastatur i 95 % af fuld
størrelse, som kan modstå spild, bidrager til
holdbarheden. Med en vægt fra 1,19 kg har HP
Mini 5103 en 25,7 cm (10,1") (diagonalt)
LED-skærm samt håndtag (tilbehør) 1, så den er
nem at bære.
Tryk på det, eller skriv det
Få arbejdet fra hånden hurtigere og mere intuitivt.
Med multi-touch skærmen (tilbehør)1 kan du
bevæge dig rundt på skærmen vha. en finger.
Produktivitet er vigtigt
HP DayStarter viser kalender og batteriopladning,
mens systemet starter Windows®, så du hurtigt
kan komme i gang2. På samme måde som i de
kontorpakker, du allerede kender, hjælper Corel®
Office dig med at oprette, redigere og præsentere
flotte breve, rapporter, diagrammer, tilbud,
memoer og mailings. Corel Office-software er
installeret på din HP Mini.
Nem at bruge
Det går som en leg at logge på med
ansigtsgenkendelse til HP Protect Tools 3. Du skal
bare kigge på computerens kamera, hvorefter du
logges på Windows og websider. Undgå at
vedligeholde dokumenter, mediefiler,
e-mail-kontakter samt e-mails på både din primære
pc og din Mini. Med HP QuickSync4 går
datasynkroniseringen som en leg!
Forberedt til effektiv ydelse

Vælg Intel® Atom™-processoren, der bruger
mindre strøm, giver længere batteritid og en bedre
systemydelse end dens forgængere. Diverse
Windows 7- 5 og SuSE Linux-operativsystemer fås
også Du kan vælge mellem to batteriløsninger - en
let konfiguration eller længere batteritid. Med HP's
innovative Fast Charge kan du genoplade batteriet
op til 90 % inden for 90 minutter6.
Bevar forbindelsen
Integreret HP Mobile Broadband fra Gobi 7 giver
adgang til internettet, virksomhedens intranet og
e-mail flere steder end nogensinde før.

HP Mini 5103
Windows®. Et liv uden grænser. HP anbefaler Windows 7.
SPECIFIKATIONER
Operativsystem

Præinstalleret:
Original Windows® 7 Home Premium 32
Original Windows® 7 Starter 32
SUSE Linux Enterprise 11
FreeDOS

Processor

Intel® Atom™ N455-processor (1,66 GHz, 512 KB L2 cache)

Chipsæt

Intel® NM10 Express

RAM

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 1 eller 2 GB; 1 SODIMM; Kan opgraderes til 2 GB

Internt lager

Serial ATA-disk 160 GB, 250 GB eller 320 GB (7200 o/m), HP 3D DriveGuard (understøttes kun på Windows-modeller)

Opgraderingsbås

Optisk drev medfølger ikke

Skærm

25,7 cm (10,1") (diagonalt) WSVGA LED-skærm i bredformat; 25,7 cm (10,1") (diagonalt) LED HD

Grafik

Intel Graphics Media Accelerator 3150

Audio/visuel

IDT 92HD75B HD-lyd; Integrerede stereohøjttalere; Integrerede stereomikrofoner; Stereohovedtelefon/line out; stereomikrofonindgang

Understøttelse af trådløs

HP mobilt bredbånd (fra Gobi) med GPS; Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g/n; Broadcom 802.11b/g/n 1x1 Wi-Fi og 2070 Bluetooth 2.1 + EDR kombi;
HP integreret modul med Bluetooth 2.1 + EDR trådløs teknologi

Kommunikation

Integreret Marvell Ethernet (10/100/1000 NIC)

Udvidelsessokler

1 Secure Digital

Porte og stik

3 USB 2.0; 1 ekstern VGA-skærm; 1 stereomikrofonstik; 1 hovedtelefon/line out; 1 strømstik; 1 RJ-45

Inputenhed

Tastatur, der kan modstå spild, på 95 % af fuld størrelse med HP DuraKeys; Touchpad med rullezone med to soft-touch knapper; Integreret 2 MP webcam

Software

HP DayStarter; HP Support Assistant (kun Windows 7); HP QuickSync; Corel Office; Microsoft Office 2010 indlæst (kræver køb af produktnøgle for at aktivere den fulde
Office 2010-pakke)

Sikkerhed

HP ProtectTools Security Manager; HP Disk Sanitizer; Adgangskode ved opsætning; Adgangskode ved start; Holder til Kensington-lås; Understøtter Computrace LoJack Pro
til HP ProtectTool; Ansigtsgenkendelse til HP ProtectTools

Mål

Ikke-berøringsskærm: 26,20 x 18,00 x 2,32 cm; Berøringsskærm: 26,20 x 18,00 x 2,48 cm

Vægt

Ikke-berøringsskærm: fra 1,2 kg; Berøringsfølsom skærm: fra 1,3 kg

Strøm

4-cellers (29 watt-timer) Li-Ion med stor kapacitet; 6-cellers (66 watt-timer) Li-Ion med stor kapacitet; Ekstern 40 W lysnetadapter HP Fast Charge (kun til 4-cellers batteri)

Garanti

1 års afhentning og returnering (mulighed for opgradering, skal anskaffes separat), 1 års garanti på primært batteri

Understøttet

1 Skal anskaffes separat eller som ekstraudstyr

2 Microsoft Outlook og HP QuickLook skal være installeret. Brugeren skal aktivere funktionen

3 Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs afhænger af den geografiske placering. Service starter på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Der er flere oplysninger på www.hp.com/go/carepack
4 Kræver Microsoft Windows

5 Dette system kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware og/eller et dvd-drev til installation af Windows 7-softwaren samt til fuld udnyttelse af funktionaliteten i Windows 7. Der er flere oplysninger på
hhtp://www.microsoft.com/windows/windows-7/

6 Fast Charge genoplader batteriet op til 90 % inden for 90 minutter, når systemet er slukket. Fast Charge gælder ikke for 6-cellers batteriet

7 WWAN/Gobi trådløs teknologi kræver abonnement på trådløse datatjenester, som skal købes separat. Du kan få flere oplysninger om tilgængelighed og dækning i dit område hos den lokale udbyder. Forbindelseshastigheder afhænger af placering, miljø,
netværksforhold og andre faktorer

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/notebooks
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Windows®. Et liv uden grænser. HP anbefaler Windows 7.
Tilbehør og services

HP Professional Series
10.1 notebook-etui

HP Professional Series 10.1 overtrækket er en perfekt løsning til HP Mini pc'er. Det er
nemt at bære og beskytter mini pc'en, når du er på farten. Det er en den perfekte
beskyttelse af din HP Mini, når du har den i større taske som f.eks. en rygsæk.

Produktnummer: AW209AA

HP eksternt USB cd/dvd
r/rw-drev

HP USB cd/dvd r/rw-drev til læsning af såvel dvd-rom-diske som cd-rom-, cd-r- og
dvd-ram-diske, så brugerne kan lagre mere og have mere med.

Produktnummer: FS943AA

HP 2.0 USB
dockingstation

Undgå besværet med at sætte stikkene til udstyret i og tage dem ud igen, hver gang du
tager din bærbare HP-computer med.

Produktnummer: AY052AA

HP primært Li-Ion-batteri
med 6 celler 10,6 V

Oprethold forbindelsen og vær effektiv, uanset hvor du arbejder. Giver dig op til 8 timers
batteritid. Ingen grund til at gå på kompromis med effektivitet eller bekvemmelighed.

Produktnummer: AT901AA

HP 90 W kombineret
smart
vekselstrøms/bil/flyadap
ter

Med den kombinerede HP 90W strøm/bil/flyadapter kan du nemt og hurtigt oplade
pc'en på arbejde, hjemme og i bilen. Du skal bare indstille opladeknappen til det
korrekte spændingsniveau, og du kan endog oplade din bærbare pc ombord på fly.

Produktnummer: AJ652AA

3 års afhentning og
returnering med
dækning af hændelige
skader

3 års udvidet hardwareservice og offsite afhentning og levering til dit HP-produkt.

Produktnummer: UQ996E

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/hpoptions

