HP Mini 5103
Mini executive

Maximale mobiliteit met de HP Mini 5103 met
touchfunctionaliteit en programma's voor kantoorproductiviteit.

Windows®. Life without Walls™. HP raadt Windows 7 aan.
Duurzaamheid in stijl
Het opvallende high-tech design van de HP Mini
5103 beschermt uw mini bij intensief mobiel
gebruik. Een stevige metalen behuizing, HP 3D
driveguard ter bescherming van de vaste schijf en
een 95% standaard, morsbestendig
QWERTY-toetsenbord dragen bij aan een lange
levensduur. Met een gewicht van af 1,19 kg, een
25,7-cm (10,1-inch) diagonaal LED-backlitscherm
en een optioneel handvat 1 is de HP Mini 5103
gemakkelijk mee te nemen.

Voorbereid voor krachtige prestaties
Kies de energiezuinige Intel® Atom™ processor
die minder stroom verbruikt, de acculevensduur
verlengt en de systeemprestaties verbetert in
vergelijking met zijn voorgangers. Diverse
Windows 7 5 en SuSE Linux besturingssystemen
zijn beschikbaar. Er is keuze uit twee accu-opties
voor het minste gewicht of de langste
acculevensduur. HP's innovatieve Fast Charge
maakt het mogelijk de accu snel op te laden, tot
90% in 90 minuten 6.

Aanraken of typen
U werkt sneller en intuïtiever. Het optionele nieuwe
multi-touch scherm 1 maakt het mogelijk met de
vingertoppen over het scherm te navigeren.

Blijf verbonden
Met geïntegreerd HP mobiel breedband met
technologie van Gobi 7 heeft u op meer plaatsen
dan ooit tevoren toegang tot internet, het
bedrijfsintranet en uw e-mail.

Productiviteit is belangrijk
HP DayStarter toont uw agenda en acculading
terwijl Windows® wordt opgestart zodat u de dag
snel kunt beginnen 2. Net als met andere suites
voor kantoorproductiviteit kunt u met Corel®
Office snel mooie brieven, rapporten, grafieken,
offertes, memo's en mailings maken, bewerken en
presenteren. Corel Office software is voor
geïnstalleerd op de HP Mini.
Gemakkelijk
Inloggen verloopt probleemloos met
gezichtsherkenning voor HP Protect Tools 3. Wend
uw gezicht naar de notebookcamera, dan wordt u
ingelogd in Windows en websites. U hoeft niet
langer met verschillende documenten,
mediabestanden, e-mailcontacten en e-mails te
werken op uw primaire pc en uw Mini. Met HP
QuickSync 4 kunt u uw data snel synchroniseren!
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SPECIFICATIES
Besturingssysteem

Voorgeïnstalleerd
Legitieme Windows® 7 Home Premium 32
Legitieme Windows® 7 Starter 32
SUSE Linux Enterprise 11
FreeDOS

Processor

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

Chipset

Intel® NM10 Express

Geheugen

DDR3 SDRAM, 1333-MHz, 1 of 2 GB; 1 SODIMM; Uit te breiden tot 2 GB

Interne opslag

Serial ATA vaste schijf, 160, 250 of 320 GB (7200-rpm), HP 3D DriveGuard (alleen ondersteund op Windows-modellen)

Upgradeslot

Optische drive niet inbegrepen

Scherm

25,7-cm (10,1-inch) diagonaal LED-backlit WSVGA breedbeeld; 25,7-cm (10,1-inch) diagonaal LED-backlit HD

Video

Intel Graphics Media Accelerator 3150

Audio/Visueel

IDT 92HD75B high-definition audio; Geïntegreerde stereoluidsprekers; Geïntegreerde stereomicrofoons; Stereo hoofdtelefoon/lijnuitgang; stereo microfooningang

Ondersteund

Ondersteuning voor draadloos gebruik HP mobiel breedband (met technologie van Gobi) met GPS; Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g/n; Broadcom 802.11b/g/n 1x1 Wi-Fi en 2070 Bluetooth
2.1+EDR combo; Geïntegreerde HP module met draadloze Bluetooth 2.1+EDR-technologie

Communicatie

Ingebouwd Marvell Ethernet (10/100/1000 NIC)

Uitbreidingsslots

1 Secure Digital

Poorten en connectoren

3 USB 2.0; 1 externe VGA-monitor; 1 stereo microfooningang; 1 hoofdtelefoon/lijnuitgang; 1 netvoeding; 1 RJ-45

Invoerapparaat

Morsbestendig 95% standaard toetsenbord met HP DuraKeys; Touch-pad met scrollzone en twee soft-touch knoppen; Geïntegreerde 2-MP Webcam

Software

HP DayStarter; HP Support Assistant (alleen Windows 7); HP QuickSync; Corel Office; Microsoft Office 2010 voorgeladen (productsleutel moet worden aangeschaft om de
volledige Office 2010 suite te activeren)

Beveiliging

HP ProtectTools Security Manager; HP Disk Sanitizer; Configuratiewachtwoord; Wachtwoord bij opstarten; Oog voor Kensingtonslot; Ondersteuning voor Computrace
LoJack Pro voor HP ProtectTools; Gezichtsherkenning voor HP ProtectTools

Afmetingen

Geen touchscreen: 26,2 x 18 x 2,32 cm; Touchscreen: 26,2 x 18 x 2,48 cm

Gewicht

Geen touchscreen; vanaf 1,2 kg; Touchscreen: vanaf 1,3 kg;

Voeding

4-cels (29-W/uur) high-capacity lithium-ion; 6-cels (66-W/uur) high-capacity lithium-ion; Externe 40-Watt netadapter; HP Fast Charge (ondersteunt alleen 4-cels accu)

Garantie

1 jaar haal- en brengservice (upgrades worden apart verkocht), 1 jaar garantie op primaire batterij

1 Wordt apart of als optie verkocht

2 Microsoft Outlook is vereist en HP QuickLook moet geïnstalleerd zijn. Gebruiker moet de functie activeren

3 Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs variëren afhankelijk van de locatie. Service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Meer informatie is beschikbaar op:
www.hp.com/go/carepack

4Microsoft Windows is vereist

5 Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware en/of een dvd-drive nodig om de Windows 7 software te installeren en de functionaliteit van Windows 7 volledig te benutten. Meer informatie vindt u op:
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/

6 Snelladertechnologie laadt de accu binnen 90 minuten op tot 90% als het systeem uit is. Snel laden werkt niet voor de 6-cels accu

7 Voor WWAN/Gobi draadloze technologie is een apart aan te schaffen draadloos servicecontract nodig. Informeer bij uw serviceprovider naar de dekking en beschikbaarheid in uw regio. Verbindingssnelheden kunnen variëren afhankelijk van de locatie,
omgeving, netwerkcapaciteit en andere factoren

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/notebooks
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Accessoires en services

HP Professional serie
10.1 notebookhoes

De HP Professional serie 10.1 hoes is een uitstekende oplossing voor HP Mini pc's.
Gemakkelijk uw mini-notebook onderweg of tussen vergaderingen beschermen. Het is de
perfect metgezel om uw HP Mini te beschermen als u deze in een grotere tas of rugzak
vervoert.

Bestelnr.: AW209AA

HP externe USB cd/dvd
r/rw drive

HP USB cd/dvd r/rw drive leest niet alleen dvd-rom discs maar ook cd-rom, cd-r en
dvd-ram discs, zodat gebruikers al hun informatie kunnen opslaan, delen of meenemen.

Bestelnr.: FS943AA

HP 2.0 USB
dockingstation

Niet langer telkens als u de HP business notebook pc meeneemt monitor en
randapparaten verwijderen en weer aansluiten.

Bestelnr.: AY052AA

HP 6-cels 10,6-V
lithium-ion primaire accu

Contact houden en productief werken waar u ook bent. Tot 8 uur werken met één
acculading. Geen concessies aan de prestaties, de productiviteit of het gebruiksgemak.

Bestelnr.: AT901AA

HP Smart
auto/vliegtuig/net
comboadapter, 90 Watt

Met de HP 90-Watt combo Smart net/auto/vliegtuigadapter kunt u overal opladen: op
het werk, thuis of in de auto. U kiest het juiste voltage met de oplaadschakelaar en kunt
uw notebook zelfs in het vliegtuig opladen.

Bestelnr.: AJ652AA

3 jaar haal- en
brengservice met
Accidental Damage
Protection

3 jaar uitgebreide hardwarebescherming met handige offsite haal- en brengservice voor
uw HP product.

Bestelnr.: UQ996E

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions

