HP Mini 5103

Mini αλλά πρακτικός

Μεγιστοποιήστε τη φορητότητα με το HP Mini 5103, το οποίο
διαθέτει δυνατότητα αφής και εργαλεία office.

Windows®. Ζήσε χωρίς περιορισμούς. Η HP συνιστά Windows 7.
Η ανθεκτικότητα συναντά το στυλ
Η εκπληκτική βιομηχανική σχεδίαση του HP Mini
5103 προστατεύει το mini σας από τις
καταπονήσεις της φορητής χρήσης. Το πλαίσιο από
μέταλλο, η προστασία σκληρού δίσκου HP 3D και
το αδιάβροχο πληκτρολόγιο QWERTY στο 95%
του πλήρους μεγέθους αυξάνουν την ανθεκτικότητά
του. Με βάρος από 1,19 kg το HP Mini 5103
διαθέτει οπισθοφωτιζόμενη οθόνη LED διαγωνίου
25,7 cm (10,1") και προαιρετική λαβή 1 για
εύκολη μεταφορά.
Αγγίξτε ή πληκτρολογήστε
Διεκπεραιώστε την εργασία σας ταχύτερα και πιο
αποτελεσματικά. Η προαιρετική οθόνη χωρητικής
πολλαπλής αφής 1 σάς επιτρέπει να περιηγείστε
στην οθόνη χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά σας.
Η παραγωγικότητα μετράει
Το HP DayStarter εμφανίζει το ημερολόγιο και τη
φόρτιση της μπαταρίας ενόσω το σύστημα εκκινεί
τα Windows, για γρήγορο ξεκίνημα της μέρας σας
2. Όπως οι σουίτες γραφείου που έχετε
χρησιμοποιήσει στο παρελθόν, το Corel® Office
σάς βοηθά να προετοιμάζετε, επεξεργάζεστε και
παρουσιάζετε επιστολές, αναφορές, διαγράμματα,
προσφορές, υπομνήματα και αλληλογραφία με
άψογη εμφάνιση. Το λογισμικό Corel Office είναι
προεγκατεστημένο στους υπολογιστές HP Mini.
Ευκολία χρήσης
Η σύνδεση γίνεται στη στιγμή, χάρη στο Face
Recognition for HP Protect Tools 3. Απλώς κοιτάξτε
στην κάμερα του φορητού υπολογιστή σας και η
λειτουργία σας συνδέει στα Windows και στις
τοποθεσίες web. Αποφύγετε τη διατήρηση

πολλαπλών εγγράφων, αρχείων πολυμέσων,
επαφών και μηνυμάτων email στο βασικό και στον
Mini υπολογιστή σας. Το HP QuickSync 4 σάς
επιτρέπει να συγχρονίζετε τα δεδομένα σας στη
στιγμή!
Προετοιμασμένο για ισχυρές επιδόσεις
Επιλέξτε τον χαμηλής ισχύος επεξεργαστή Intel®
Atom™, ο οποίος καταναλώνει λιγότερη ενέργεια,
αυξάνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και
βελτιώνει την απόδοση του συστήματος συγκριτικά
με τα μοντέλα προηγούμενων γενιών. Διατίθενται
επίσης ποικίλλα λειτουργικά συστήματα Windows
7 5 και SuSE Linux. Με δύο επιλογές μπαταρίας
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή με το μικρότερο
βάρος ή αυτή με τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Με
την πρωτοποριακή τεχνολογία HP Fast Charge
επαναφορτίζετε τη μπαταρία έως και 90% σε 90
λεπτά 6.
Μείνετε σε σύνδεση
Η ενσωματωμένη μονάδα HP Mobile Broadband
με την υποστήριξη της Gobi 7 επιτρέπει πρόσβαση
στο Internet, στο εταιρικό intranet και στο email
από περισσότερα σημεία σε σχέση με το παρελθόν.
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Windows®. Ζήσε χωρίς περιορισμούς. Η HP συνιστά Windows 7.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Λειτουργικό σύστημα

Προεγκατεστημένες
Αυθεντικά Windows® 7 Home Premium 32
Αυθεντικά Windows® 7 Starter 32
SUSE Linux Enterprise 11
FreeDOS

Επεξεργαστής

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

Chipset

Intel® NM10 Express

Μνήµη

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 1 ή 2 GB; 1 SODIMM; Αναβάθμιση έως 2 GB

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

Σκληρός δίσκος Serial ATA 160, 250 ή 320 GB (7200 rpm), HP 3D DriveGuard (υποστηρίζεται μόνο σε μοντέλα με Windows)

Upgrade Bay

Δεν περιλαμβάνεται μονάδα οπτικού δίσκου

Οθόνη

Ευρεία οθόνη WSVGA διαγωνίου 25,7 cm (10,1") με οπισθοφωτισμό LED, Οθόνη HD με οπισθοφωτισμό LED και διαγώνιο 25,7 cm (10,1")

Γραφικά

Intel Graphics Media Accelerator 3150

Ήχος/εικόνα

Ήχος υψηλής πιστότητας IDT 92HD75B, Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία, Ενσωματωμένα στερεοφωνικά μικρόφωνα, Υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών/έξοδος,
είσοδος στερεοφωνικού μικροφώνου

Υποστήριξη ασύρματης επικοινωνίας

Μονάδα HP Mobile Broadband (με την υποστήριξη της Gobi) με GPS, Broadcom 802.11a/b/g/n, Broadcom 802.11b/g/n, Συνδυαστικός προσαρμογέας Broadcom
802.11b/g/n 1x1 Wi-Fi και 2070 Bluetooth 2.1+EDR Ενσωματωμένη μονάδα HP με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth 2.1+EDR

Επικοινωνίες

Ενσωματωμένη κάρτα Marvell Ethernet (10/100/1000 NIC)

Υποδοχές επέκτασης

1 Secure Digital

Θύρες και υποδοχές

3 USB 2.0, 1 εξωτερική οθόνη VGA, 1 είσοδος στερεοφωνικού μικροφώνου, 1 υποδοχή ακουστικών/εξόδου, 1 σύνδεση AC, 1 RJ-45

Συσκευή εισόδου

Αδιάβροχο πληκτρολόγιο στο 95% του κανονικού μεγέθους με HP DuraKeys; Touchpad με ζώνη κύλισης και δύο κουμπιά επιλογής; Ενσωματωμένη κάμερα web 2 MP

Λογισμικό

HP Daystarter, HP Support Assistant (μόνο στα Windows 7 only), HP QuickSync, Corel Office, προφορτωμένο Microsoft Office 2010 (απαιτείται η αγορά ενός κλειδιού
προϊόντος για την ενεργοποίηση της πλήρης σουίτας του Office 2010)

Ασφάλεια

HP ProtectTools Security Manager, HP Disk Sanitizer, Κωδικός πρόσβασης ρύθμισης, Κωδικός ενεργοποίησης, Υποδοχή κλειδαριάς Kensington, Υποστήριξη για Computrace
LoJack Pro for HP ProtectTool, Face Recognition for HP ProtectTools

Διαστάσεις

Χωρίς οθόνη αφής, 26,20 x 18,00 x 2,32 cm, Οθόνη αφής: 26,20 x 18,00 x 2,48 cm

Βάρος

Χωρίς οθόνη αφής, αρχικό βάρος από 1,2 kg, Οθόνη αφής: αρχικό βάρος από 1,3 kg

Ισχύς

Ιόντων λιθίου 4 στοιχείων (29 WHr) υψηλής χωρητ., Ιόντων λιθίου 6 στοιχείων (66 WHr) υψηλής χωρητ.; Εξωτερικό τροφοδοτικό AC 40 W, HP Fast Charge (υποστηρίζει
μόνο μπαταρίες 4 στοιχείων)

Εγγύηση

Υπηρεσία παραλαβής και επιστροφής 1 έτους (διατίθενται αναβαθμίσεις, παρέχονται ξεχωριστά), εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία

Υποστηριζόμενες

1 Πωλείται ξεχωριστά ή διατίθεται ως προαιρετικό χαρακτηριστικό. 2 Απαιτείται η εγκατάσταση των Microsoft Outlook και HP QuickLook. Ο χρήστης πρέπει να ενεργοποιήσει προαιρετικά τη λειτουργία. 3 Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης για τα πακέτα
HP Care Pack ποικίλλουν ανάλογα με την περιοχή. Η υπηρεσία αρχίζει την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/carepack. 4Απαιτεί Microsoft Windows. 5 Αυτό το
σύστημα ενδέχεται να απαιτεί αναβάθμιση ή/και ξεχωριστή αγορά υλικού ή/και μονάδα DVD για την εγκατάσταση του λογισμικού Windows 7 και για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows 7. Για λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση

http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. 6 Η τεχνολογία Fast Charge επαναφορτίζει την μπαταρία σας έως 90% μέσα σε 90 λεπτά όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο. Η τεχνολογία Fast Charge δεν ισχύει για την μπαταρία 6 στοιχείων. 7 Η
τεχνολογία ασύρματης σύνδεσης WWAN/Gobi απαιτεί ξεχωριστή αγορά συμβάσεων υπηρεσιών ασύρματων δεδομένων. Απευθυνθείτε στον τοπικό πάροχο υπηρεσιών για κάλυψη και διαθεσιμότητα στην περιοχή σας. Οι ταχύτητες σύνδεσης θα διαφέρουν λόγω των
συνθηκών τοποθεσίας, περιβάλλοντος και δικτύου, καθώς και άλλων παραγόντων

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/notebooks
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις
ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή
παραλείψεις του παρόντος. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα του κατόχου της και χρησιμοποιείται από την Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας.
Το σύστημα αυτό ενδέχεται να απαιτεί αναβάθμιση ή/και ξεχωριστή αγορά υλικού ή/και μονάδα DVD για την εγκατάσταση των Windows 7 και για να επωφεληθεί πλήρως από τη λειτουργικότητα των Windows 7. Για
λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα του κατόχου του και χρησιμοποιείται από την Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα του
ομίλου εταιρειών Microsoft. Οι ονομασίες Intel και Core είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α και σε άλλες χώρες.
4AA2-4848ELE. Αύγουστος 2010
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Windows®. Ζήσε χωρίς περιορισμούς. Η HP συνιστά Windows 7.
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Θήκη φορητού
υπολογιστή HP
Professional Series 10.1

Η θήκη HP Professional Series 10.1 είναι μια θαυμάσια λύση για τους υπολογιστές HP
Mini. Μεταφέρετε εύκολα και προστατέψτε τον mini φορητό υπολογιστή σας εν κινήσει ή
μεταξύ συναντήσεων. Είναι ο ιδανικός σύντροφός για προστασία του HP Mini σας ενώ τον
μεταφέρετε σε μια μεγαλύτερη τσάντα, όπως ένα σακίδιο.

Αριθμός προϊόντος: AW209AA

Εξωτερική μονάδα
CD/DVD R/RW USB HP

Η μονάδα HP USB CD/DVD R/RW είναι σχεδιασμένη να διαβάζει δίσκους DVD-ROM,
καθώς και δίσκους CD-ROM, CD-R, DVD-RAM, επιτρέποντας στους χρήστες να
αποθηκεύουν, να μοιράζονται ή να μεταφέρουν μαζί τους πληροφορίες που έχουν
συλλέξει.

Αριθμός προϊόντος: FS943AA

Σταθμός σύνδεσης HP
USB 2.0

Παρακάμψτε τη διαδικασία σύνδεσης και αποσύνδεσης της οθόνης και των περιφερειακών
κάθε φορά που μεταφέρετε τον φορητό υπολογιστή της HP.

Αριθμός προϊόντος: AY052AA

Κύρια μπαταρία ιόντων
λιθίου 10,6V 6
στοιχείων HP

Παραμείνετε συνδεδεμένοι και παραγωγικοί όπου κι αν εργάζεστε. Η διάρκεια ζωής της
μπαταρίας φτάνει τις 8 ώρες. Χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση, την παραγωγικότητα και
την άνεση.

Αριθμός προϊόντος: AT901AA

Έξυπνο τροφοδοτικό
σύνθετης μονάδας
AC/Auto/Air HP 90W

Με τον προσαρμογέα HP 90 W AC/Auto/Air Combo Smart Adapter εξασφαλίζετε εύκολη
φόρτιση στη δουλειά, το σπίτι & το αυτοκίνητο. Χρησιμοποιήστε το 'διακόπτη φόρτισης',
επιλέξετε τα σωστά επίπεδα τάσης ή τροφοδοτήστε το notebook μέσα στο αεροπλάνο.

Αριθμός προϊόντος: AJ652AA

3 έτη παραλαβή και
επιστροφή με προστασία
από τυχαία ζημιά

Με τα 3 έτη εξελιγμένης προστασίας υλικού απολαμβάνετε την άνετη παραλαβή και
επιστροφή του προϊόντος σας ΗΡ.

Αριθμός προϊόντος: UQ996E

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/hpoptions

