HP Mini 5103
Mini Executive

Få størst mulig mobilitet med HP Mini 5103, som har
berøringsfunksjoner og verktøy for kontorproduktivitet.

Windows®. Et liv uten begrensninger. HP anbefaler Windows 7.
Soliditet med stil
Den enestående industridesignen til HP Mini 5103
sørger for at Mini-enheten er beskyttet mot
påkjenningene ved mobil bruk. Et robust
metallkabinett, HP 3D DriveGuard-beskyttelse av
harddisken og et væskebestandig
QWERTY-tastatur i 95% av full størrelse bidrar til
holdbarheten. HP Mini 5103, som starter på 1,19
kg, kan skilte med 25,7 cm (10,1" diagonalt)
LED-bakbelyst skjerm og valgfritt håndtak 1 for
enkel bæring.
Berør eller skriv
Få arbeidet unna raskere og mer intuitivt. Med
den nye kapasitive flerberøringsskjermen
(tilleggsutstyr) 1 kan du navigere på skjermen med
fingerberøringer.
Produktivitet teller
HP DayStarter viser kalenderen og batteriladingen
mens systemet starter Windows®, slik at du får en
pangstart på dagen 2. I likhet med
kontorproduktivitetspakkene du har brukt tidligere,
hjelper Corel® Office deg med å lage, redigere
og presentere flotte brev, rapporter, diagrammer,
tilbud, notater og utsendelser. Corel
Office-programvaren er forhåndsinstallert på HP
Mini.

Enkel å bruke
Pålogging er en smal sak med Face Recognition
for HP Protect Tools 3. Vend deg bare mot den
bærbare PCens kamera, så vil funksjonen logge
deg på Windows og nettsteder. Unngå å måtte
holde styre på ulike versjoner av dokumenter,
mediefiler, e-postkontakter og e-post mellom din
hoved-PC og Mini. Med HP QuickSync 4 kan du
synkronisere dataene på et øyeblikk!
Forberedt for høy effektivitet
Velg den energieffektive Intel®
Atom™-prosessoren som forbruker mindre strøm,
forlenger batteriets driftstid og forbedrer systemets
ytelse sammenliknet med forgjengerne. Ulike
Windows 7- 5 og SuSE Linux-operativsystemer er
også tilgjengelig. To batteralternativer gjør at du
kan velge mellom lavere vekt eller lengre
batteridriftstid. Med HPs innovative Fast Charge
kan du lade batteriet opp til 90 % kapasitet på 90
minutter 6.
Forbli tilkoblet
Integrert HP mobilt bredbånd drevet av Gobi 7 gir
deg tilgang til Internett, bedriftens intranett og
e-post på flere steder enn noen gang tidligere.

HP Mini 5103
Windows®. Et liv uten begrensninger. HP anbefaler Windows 7.
SPESIFIKASJONER
Operativsystem

Forhåndsinstallert
Ekte Windows® 7 Home Premium 32
Ekte Windows® 7 Starter 32
SUSE Linux Enterprise 11
FreeDOS

Prosessor

Intel® Atom™ N455 prosessor (1,66 GHz, 512 kB L2-cache)

Brikkesett

Intel® NM10 Express

Minne

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

Internt lager

Serial ATA-harddisk 160, 250 eller 320 GB (7200 rpm), HP 3D DriveGuard (støttes bare på Windows-modeller)

Oppgraderingsrom

Optisk stasjon er ikke inkludert

Skjerm

25,7 cm (10,1" diagonalt) LED-bakbelyst WSVGA widescreen-skjerm; 25,7 cm (10,1" diagonalt) LED-bakbelyst HD-skjerm

Grafikk

Intel Graphics Media Accelerator 3150

Lyd/bilde

IDT 92HD75B HD-lyd; Integrerte stereohøyttalere; Integrerte stereomikrofoner; Stereohodetelefon-/linjeutgang; stereomikrofoninngang

Trådløsstøtte

HP mobilt bredbånd (drevet av Gobi) med GPS; Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g/n; Broadcom 802.11b/g/n 1x1 Wi-Fi og kombinert 2070 Bluetooth
2.1+EDR; HP integrert modul med Bluetooth 2.1 + EDR trådløsteknologi

Kommunikasjon

Integrert Marvell Ethernet (10/100/1000 NIC)

Utvidelsesspor

1 Secure Digital

Porter og kontakter

3 USB 2.0; 1 ekstern VGA-skjerm; 1 stereomikrofoninngang; 1 hodetelefon-/linjeutgang; 1 vekselstrøm; 1 RJ-45

Innenhet

Væskebestandig tastatur med HP DuraKeys i 95 % av full størrelse; Styrepute med rullefelt og to valgknapper; Integrert 2 MP webkamera

Programvare

HP DayStarter; HP Support Assistant (kun Windows); HP QuickSync; Corel Office; Microsoft Office 2010 er forhåndslastet (kjøp av produktnøkkel kreves for å aktivere hele
Office 2010-pakken)

Sikkerhet

HP ProtectTools Security Manager; HP Disk Sanitizer; Oppsettpassord; Oppstartspassord; Spor for Kensington-lås; Støtte for Computrace LoJack Pro for HP ProtectTool; Face
Recognition for HP ProtectTools

Mål

Ikke berøringsskjerm: 26,20 x 18,00 x 2,32 cm; Berøringsskjerm: 26,20 x 18,00 x 2,48 cm

Vekt

Ikke berøringsskjerm: starter på 1,2 kg; Berøringsskjerm: starter på 1,3 kg

Strøm

4-cellers (29 Wt) litiumion med høy kapasitet; 6-cellers (66 Wt) litiumion med høy kapasitet; Ekstern 40-watts strømadapter; HP Fast Charge (støtter kun 4-cellers batteri)

Garanti

1 års henting og retur (oppgraderinger tilgjengelig, selges separat), 1 års garanti på primærbatteri

Støttet

1 Selges separat eller kjøpes som en tilleggsfunksjon

2 Krever at Microsoft Outlook og HP QuickLook er installert. Bruker må "Opt-In" for å aktivere funksjon

3 Servicenivåer og svartider for HP Care Packs kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Besøk www.hp.com/go/carepack for detaljer
4Krever Microsoft Windows

5 Det kan være at maskinvaren krever oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare og/eller en DVD-spiller for å kunne installere Windows 7-programvaren og få full nytte av Windows 7-funksjonaliteten. Se http://www.microsoft.com/windows/windows-7/
for detaljer

6 Fast Charge lader batteriet opp til 90 prosent kapasitet innen 90 minutter når systemet er av. Fast Charge gjelder ikke for det 6-cellers batteriet

7 WWAN/Gobi trådløs teknologi krever separat innkjøpte trådløse datatjenester. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og dekning i ditt område. Tilkoblingshastigheter vil variere, avhengig av sted, miljø, nettverksforhold og andre
faktorer

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/notebooks
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Windows®. Et liv uten begrensninger. HP anbefaler Windows 7.
Tilbehør og tjenester

HP Professional
Series-veske for bærbar
PC 10,1

HP Professional Series 10.1 veske er en flott løsning for HP Mini-PCer. Du kan enkelt bære
og beskytte din mini-PC når du er på farten eller mellom møter. Den er en perfekt
ledsager for å beskytte HP Mini når du bærer den med deg i en større veske, for
eksempel en ryggsekk.

Produktnummer: AW209AA

HP ekstern USB
CD/DVD R/RW-stasjon

HP USB CD/DVD R/RW-stasjon er laget for å lese DVD-ROM-plater i tillegg til CD-ROM-,
CD-R- og DVD-RAM-plater, slik at brukerne kan lagre, dele eller ta med seg informasjon
som er registrert.

Produktnummer: FS943AA

HP USB
2.0-forankringsstasjon

Bli kvitt problemet med tilkobling og frakobling av skjerm og enheter hver gang du skal ta
med deg din bærbare HP-PC.

Produktnummer: AY052AA

HP 6-cellers litiumion
primærbatteri, 10,6 V

Vær tilkoblet og produktiv uansett hvor du arbeider. Gir deg opptil 8 timers batteridriftstid.
Ingen grunn til å ofte ytelse, produktivitet eller komfort.

Produktnummer: AT901AA

HP 90 W smart
kombinert
vs-/bil-/fly-adapter

Med HP 90 watt kombinert Smart vs/bil/fly-adapter får du virkelig fleksibel lading på
jobb, hjemme og i bilen. Bruk "ladebryteren" til å velge riktig spenningsnivå, og du kan til
og med lade opp PCen mens du er i fly.

Produktnummer: AJ652AA

3 år med henting og
retur og Accidental
Damage Protection

Få 3 år med utvidet maskinvarebeskyttelse, og gled deg over praktisk henting og retur av
HP-produktet.

Produktnummer: UQ996E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions

