HP Mini 5103
Mini Executive

Az érintős képességekkel és az irodai termelékenységhez
szükséges eszközökkel rendelkező HP Mini 5103 teljes
mobilitást biztosít.

Windows®. Korlátok nélküli élet. A HP a Windows 7 operációs
rendszert ajánlja.
Tartósság és elegancia
A HP Mini 5103 kiemelkedő ipari kialakítása
megvéd a mobil használat veszélyeivel szemben.
A tartósságot erős, teljesen fém burkolat, HP 3D
DriveGuard merevlemez-védelem, és 95%-os, teljes
méretű, cseppálló QWERTY billentyűzet is
szolgálja. Az 1,19 kg kezdősúlyú HP Mini 5103
25,7 cm-es (10,1"-es) képátlójú, LED-es
háttérvilágítású kijelzővel és a könnyű
hordozhatóság érdekében opcionális fogantyúval
1 rendelkezik.
Érintés vagy gépelés.
Gyorsabb és intuitívabb munkavégzés. Az
opcionális kapacitív többérintős képernyőn
navigálás ujjal végezhető.
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A termelékenység az első
A HP DayStarter Windows® operációs rendszer
indítása közben megjeleníti a naptárat és az
akkumulátor töltöttségét, így gyorsabban indul a
nap 2. A már korábban megszokott irodai
termelékenységi programcsomagokhoz hasonlóan
a Corel® Office tetszetős küllemű levelek,
kimutatások, diagramok, ajánlatok, feljegyzések
és küldemények gyors elkészítését, szerkesztését és
bemutatását teszi lehetővé. A Corel Office szoftver
a HP Mini számítógépen előtelepítve található
meg.

Egyszerűen használható
A Face Recognition for HP Protect Tools
megoldással egyszerű a bejelentkezés 3. Elegendő
a noteszgép kamerájába nézni, és a funkció
elvégzi a bejelentkezést a Windows operációs
rendszerbe és webhelyekre. Nincs szükség a
dokumentumok, médiafájlok, e-mail címjegyzékek
és e-mailek az elsődleges számítógép és a Mini
közötti rendezgetésére. A HP QuickSync 4 révén
az adatok pillanatok alatt szinkronizálhatók!
Nagy teljesítményre alkalmas
Az elődeihez képest kisebb fogyasztású, jobb
akkumulátor-üzemidőt és jobb
rendszerteljesítményt biztosító, kis fogyasztású
Intel® Atom™ processzor kiváló választás.
Többféle Windows 7 5 és SuSE Linux operációs
rendszer is rendelkezésre áll. A kétféle
akkumulátormegoldás lehetővé teszi a kisebb súly
vagy a nagyobb akkumulátor-üzemidő közti
választást. A HP innovatív gyorstöltőjével az
akkumulátor 90 percen belül akár 90%-os szintig
tölthető 6.
Maradjon vonalban.
A Gobi 7 által üzemeltetett beépített HP mobil
szélessáv a korábbinál több helyen teszi lehetővé
az internet, a vállalati intranet és az e-mailek
elérését.

HP Mini 5103
Windows®. Korlátok nélküli élet. A HP a Windows 7 operációs
rendszert ajánlja.
SPECIFIKÁCIÓK
Operációs rendszer

Előtelepítve
Eredeti Windows® 7 Home Premium 32
Eredeti Windows® 7 Starter 32
SUSE Linux Enterprise 11
FreeDOS

Processzor

Intel® Atom™ N455 processzor (1,66 GHz, 512 KB L2 gyorsítótár)

Lapkakészlet

Intel® NM10 Express

Memória

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 1 vagy 2 GB; 1 SODIMM; 2 GB-ig bővíthető

Belső tárolás

160, 250 vagy 320 GB-os soros ATA merevlemez (7200 f/p), HP 3D DriveGuard (csak Windowst használó típusokon támogatott)

Bővítőfiók

Az optikai meghajtó nem tartozék

Képernyő

25,7 cm-es (10,1"-es) képátlójú, LED-es háttérvilágítású WSVGA széles képernyő; 25,7 cm-es (10,1"-es) képátlójú, LED-es háttérvilágítású HD

Grafikus rendszer

Intel Graphics Media Accelerator 3150

Hang/kép

IDT 92HD75B nagy felbontású hangrendszer; Beépített sztereó hangszórók; Beépített sztereó mikrofon; Sztereó fejhallgató-/vonali kimenet; sztereó mikrofonbemenet

Vezeték nélküli támogatás

HP mobil szélessáv (a Gobi technológiájára épülő) GPS-megoldással; Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g/n; Kombinált Broadcom 802.11b/g/n 1x1
Wi-Fi és 2070 Bluetooth 2.1+EDR; HP beépített modul Bluetooth 2.1+EDR vezeték nélküli technológiával

Kommunikáció

Beépített Marvell Ethernet (10/100/1000 hálózati csatoló)

Bővítőhelyek

1 Secure Digital

Portok és csatlakozók

3 USB 2.0; 1 külső VGA monitor; 1 sztereó mikrofonbemenet; 1 fejhallgató/vonali kimenet; 1 váltakozó áramú tápegység; 1 RJ-45

Bemeneti eszköz

95%-os, teljes méretű cseppálló billentyűzet HP DuraKeys megoldással; Két érintőgombos érintőtábla görgetőzónával; Beépített 2 MP-es webkamera

Szoftver

HP Daystarter; HP Support Assistant (csak Windows 7 operációs rendszer esetén); HP QuickSync; Corel Office; Előtelepített Microsoft Office 2010 (a teljes Office 2010
programcsomag aktiválása termékkulcs megvásárlását igényli)

Adatvédelem

HP ProtectTools Security Manager; HP Disk Sanitizer; Beállítási jelszó; Bekapcsolási jelszó; Kensington zárnyílás; Computrace LoJack Pro for HP ProtectTool támogatása;
Arcfelismerés a HP ProtectTools megoldáshoz

Méretek

Nem érintőképernyős kijelző: 26,20 x 18,00 x 2,32 cm; Érintőképernyő: 26,20 x 18,00 x 2,48 cm

Súly

Nem érintőképernyős kijelző: 1,2 kg kezdősúly; Érintőképernyő: 1,3 kg-tól kezdődően

Áramellátás

4 cellás (29 Wh) nagy kapacitású lítiumion; 6 cellás (66 Wh) nagy kapacitású lítiumion; Külső 40 W-os váltakozó áramú adapter; HP gyorstöltő (csak 4 cellás
akkumulátort támogat)

Garancia

1 év felvétel és visszaszállítás garancia (kiterjesztés lehetséges, külön megvásárolható), 1 év garancia az elsődleges akkumulátorra

Támogatott

1 Külön vagy választható funkcióként vásárolható meg

2 Microsoft Outlook alkalmazást és telepített HP QuickLook megoldást igényel. A funkció aktiválása felhasználói kérelmet igényel

3 A HP Care Pack csomagok szolgáltatási szintjei és válaszidői a földrajzi helytől függően változhatnak. A szolgáltatás a hardver megvásárlásának napján kezdődik. A szolgáltatásra vonatkozóan bizonyos megszorítások és korlátozások vannak érvényben.
Részletek: www.hp.com/go/carepack

4Microsoft Windows operációs rendszert igényel

5 Ez a rendszer a Windows 7 szoftver telepítéséhez és funkcionalitásának teljes körű kiaknázásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolt hardvert és/vagy egy DVD-meghajtót igényelhet. Részletek: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/
6 Ha a rendszer ki van kapcsolva, a gyorstöltővel az akkumulátorok 90 perc alatt akár 90%-os szintre tölthetők. A 6 cellás akkumulátorral gyorstöltés nem alkalmazható

7 A WWAN/Gobi vezeték nélküli technológia külön megkötött, vezeték nélküli adatszolgáltatási szerződéseket igényel. A területi lefedettségről és elérhetőségről a helyi szolgáltató adhat felvilágosítást. A kapcsolat sebessége a földrajzi elhelyezkedés, a
környezet, a hálózati viszonyok és más tényezők függvényében változhat

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/notebooks
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HP Mini 5103
Windows®. Korlátok nélküli élet. A HP a Windows 7 operációs
rendszert ajánlja.
Tartozékok és szolgáltatások

HP Professional Series
10.1 noteszgép tok

A HP Professional Series 10.1 típusú tok remek megoldás a HP Mini számítógépek
számára. A mininoteszgép útközben vagy megbeszélések között is könnyen hordozható
és óvható. Tökéletes védelmet biztosít a nagyobb táskában, pl. hátizsákban hordozott HP
Mini számára.

Termékszám: AW209AA

HP External USB
CD/DVD R/RW
meghajtó

A HP USB CD/DVD R/RW meghajtóval a DVD-ROM, CD-ROM, CD-R és DVD-RAM
formátumok olvashatók, így a felhasználók szabadon tárolhatják, megoszthatják vagy
magukkal vihetik a rögzített adatokat.

Termékszám: FS943AA

HP 2.0 USB
dokkolóegység

A HP noteszgép szállításánál kihagyható a monitor és a tartozékok fáradságos, ismételt
csatlakoztatása.

Termékszám: AY052AA

HP 6 cellás 10,6 V-os
lítiumion elsődleges
akkumulátor

Maradjon kapcsolatban és legyen hatákony - bárhol is dolgozzon. Vigyen magával akár
8 órára elég akkumulátort. Nem kell választania többé a teljesítmény, a termelékenység
és a kényelem között.

Termékszám: AT901AA

HP 90 W-os intelligens,
autóban/repülőn
használható kombinált,
váltóáramú tápegység

A HP 90 W-os váltakozó áramú, autós és repülőgépes kombinált adaptert igazán
rugalmasan használhatja munkahelyén, otthonában és az autóban is. Csak állítsa a
töltéskapcsolót a megfelelő állásba, és akár a repülőgépen is biztosíthatja noteszgépe
áramellátását.

Termékszám: AJ652AA

3 éves el- és
visszaszállítás véletlen
kár elleni védelemmel

3 éves bővített hardvervédelem és kényelmes, telephelyen kívüli el- és visszaszállítás a HP
termékhez.

Termékszám: UQ996E

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/hpoptions

