HP Mini 5103
Výkonné Mini

Maximalizujte svoju mobilitu s počítačom HP Mini 5103 s
dotykovými možnosťami a produktívnymi kancelárskymi
nástrojmi.

Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča systém
Windows 7.
Spojenie odolnosti a štýlu
Vynikajúci dizajn počítača HP Mini 5103 chráni
váš počítač mini pred nástrahami mobilného
používania. Odolné celokovové puzdro, ochrana
HP 3D Driveguard pre pevný disk a vodeodolnú
QWERTY klávesnicu takmer plnej veľkosti (95 %)
prispievajú k jeho odolnosti. Počítač HP Mini
5103 s hmotnosťou už od 1,19 kg obsahuje 25,7
cm (10,1") displej s LED podsvietením a voliteľnú
rukoväť 1 pre jednoduché prenášanie.
Vyťukajte to alebo napíšte
Dokončite prácu rýchlejšie a intuitívnejšie.
Voliteľný kapacitný viacdotykový displej 1
umožňuje pohybovať sa po obrazovke dotykom
prstov.
Na produktivite záleží
Funkcia HP DayStarter zobrazuje váš kalendár a
nabitie batérie počas spúšťania systému
Windows®, takže môžete rýchlo začať svoj deň 2.
Podobne ako pri kancelárskych balíkoch, ktoré ste
používali predtým, balík Corel® Office umožňuje
pripraviť, upraviť a prezentovať úžasne
vyzerajúce listy, správy, tabuľky, cenové ponuky,
obežníky a maily. Softvér Corel Office je
predinštalovaný v počítači HP Mini.
Jednod. obsluha
Prihlásenie je veľmi rýchle s funkciou
rozpoznávania tváre pre nástroje HP Protect Tools
3. Pozrite sa do webkamery prenosného počítača
a funkcia vás prihlási do systému Windows a na
webové stránky. Vyhnite sa udržiavaniu viacerých
dokumentov, mediálnych súborov, emailových
kontaktov a emailov medzi hlavným počítačom a

počítačom Mini. Funkcia HP QuickSync 4
umožňuje jednoducho a rýchlo synchronizovať
údaje!
Pripravený na vysoký výkon
Vyberte si procesor Intel® Atom™ s nízkou
spotrebou, vďaka ktorému má počítač nižšiu
spotrebu, dlhšiu výdrž batérie a vyšší výkon v
porovnaní s predchádzajúcimi modelmi. K
dispozícii sú aj rôzne operačné systémy Windows
7 5 a SuSE Linux. Dve možnosti batérií umožňujú
vybrať si medzi nižšou hmotnosťou alebo dlhšou
výdržou batérie. Technológia rýchleho nabíjania
HP Fast Charge umožňuje dobiť batériu až na
90 % za 90 minút 6.
Zostaňte pripojení
Integrovaný modul HP Mobile Broadband s
technológiou Gobi 7 umožňuje pristupovať k
internetu, firemnému intranetu a e-mailom z
viacerých miest než kedykoľvek predtým.

HP Mini 5103
Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča systém
Windows 7.
ŠPECIFIKÁCIE
Operačný systém

Predinštalované
Originálny Windows® 7 Home Premium 32
Originálny Windows® 7 Starter 32
SUSE Linux Enterprise 11
FreeDOS

Procesor

Procesor Intel® Atom™ N455 (1,66 GHz, vyrovnávacia pamäť L2 512 kB)

Čipová sada

Intel® NM10 Express

Pamäť

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 1 alebo 2 GB; 1 SODIMM; Možnosť zvýšenia na 2 GB

Vnútorná pamäť

Pevný disk ATA 160, 250 alebo 320 GB (7 200 ot./min.), nástroj HP 3D DriveGuard (podporovaný len v modeloch s OS Windows)

Rozširujúca zásuvka

Optická jednotka nie je súčasťou

Obrazovka

25,7 cm (10,1") uhlopriečka, LED-podsvietenie, WSVGA širokouhlý; 25,7 cm (10,1") uhlopriečka, LED-podsvietenie, HD

Obrázky

Intel Graphics Media Accelerator 3150

Audio/Vizuálne

Zvuk IDT 92HD75B s vysokým rozlíšením; Integrované stereo reproduktory; Integrované stereo mikrofóny; Výstup na stereoslúchadlá/zvukový výstup; vstup na
stereomikrofón

Podpora pre bezdrôtové technológie

Širokopásmové mobilné pripojenie HP (s technológiou Gobi) s GPS; Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g/n; Broadcom 802.11b/g/n 1x1 Wi-Fi a 2070
Bluetooth 2.1+EDR Combo; Integrovaný modul HP s bezdrôtovou technológiou Bluetooth 2.1 +EDR

Možnosti komunikácie

Integrovaný Marvell Ethernet (10/100/1000 NIC)

Rozširujúce sloty

1 Secure Digital

Porty a konektory

3 USB 2.0; 1 externý VGA monitor; 1 vstup pre stereomikrofón; 1 výstup na slúchadlá/zvukový výstup; 1 napájanie; 1 RJ-45

Vstupná jednotka

Vodeodolná klávesnica takmer plnej veľkosti (95 %) s klávesami HP DuraKey; Dotyková plocha s posúvacou zónou a dvomi dotykovými tlačidlami; Integrovaná 2 MP
webkamera

Softvér

HP Daystarter; HP Support Assistant (len systém Windows 7); HP QuickSync; Corel Office; Predinštalovaný balík Microsoft Office 2010 (na aktivovanie plnej verzie balíka
Office 2010 je potrebné zakúpiť kľúč Product Key)

Zabezpečenie

HP ProtectTools Security Manager; HP Disk Sanitizer; Heslo nastavenia; Heslo pri zapnutí; Zásuvka na zámok Kensington; Podpora Computrace LoJack Pro pre nástroje HP
ProtectTool; Rozpoznávanie tváre pre nástroje HP ProtectTools

Rozmery

Nedotykový displej: 26,20 x 18,00 x 2,32 cm; Dotykový displej: 26,20 x 18,00 x 2,48 cm

Hmotnosť

Nedotykový displej: už od 1,2 kg; Dotykový displej: už od 1,3 kg

Zdroj

4-článková (29 Wh) veľkokapacitná Li-Ion; 6-článková (66 Wh) veľkokapacitná Li-Ion; Externý napájací adaptér 40 W; HP Fast Charge (podporuje len 4-článkové batérie)

Záruka

1-ročná záruka s vyzdvihnutím a vrátením (dostupné aktualizácie, predávané samostatne), 1-ročná záruka na hlavnú batériu

Podporované

1 Predávané samostatne alebo zakúpené ako voliteľná funkcia

2 Vyžaduje program Microsoft Outlook a musí byť nainštalovaná funkcia HP QuickLook. Používateľ sa musí zaregistrovať na aktivovanie tejto funkcie

3 Úrovne služby a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Služba sa začína od dátumu nákupu hardvéru. Uplatňujú sa zákazy a obmedzenia. Podrobnosti nájdete na adrese www.hp.com/go/carepack
4Vyžaduje sa systém Microsoft Windows

5 Tento systém môže vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér alebo jednotku DVD na inštaláciu systému Windows 7 a využívanie všetkých výhod systému Windows 7. Podrobnosti nájdete na adrese:
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/

6 Technológia rýchleho nabíjania Fast Charge dobije batériu až na 90 % za 90 minút, keď je systém vypnutý. Fast Charge nie je možné použiť pri 6-článkovej batérii

7 Bezdrôtová technológia WWAN/Gobi vyžaduje samostatnú zmluvu o poskytovaní bezdrôtového dátového pripojenia. Informácie o dostupnosti a pokrytí vo vašej oblasti získate od poskytovateľa služieb. Rýchlosti pripojenia sa budú líšiť v závislosti od polohy,
prostredia, stavu siete a ďalších faktorov

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/notebooks
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v
prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za
technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente. Bluetooth je ochranná známka jej vlastníka a spoločnosť Hewlett-Packard ju používa na základe licencie.
Na inštaláciu softvéru Windows 7 a plné využitie funkčnosti Windows 7 môže byť pre tento systém potrebná buď vyššia verzia, alebo samostatne zakúpený hardvér alebo jednotka DVD. Podrobnosti nájdete na
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Bluetooth je ochranná známka jej majiteľa a spoločnosť Hewlett-Packard Company ju používa na základe licencie. Microsoft, Windows a Windows Vista sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft. Intel a Core
sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej dcérskych spoločností v USA a ďalších krajinách.
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HP Mini 5103
Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča systém
Windows 7.
Príslušenstvo a služby

HP Professional Series
10.1 púzdro na
notebook

Rad obalov HP Professional 10.1 je dokonalé riešenie pre počítače HP Mini. Jednoducho
prenášajte a chráňte váš mini-notebook, keď ste na cestách alebo medzi stretnutiami. Je
výborným spoločníkom, ktorý pomáha chrániť váš HP Mini počas prenášania vo veľkom
puzdre, napr. v batohu.

Číslo produktu: AW209AA

Externá mechanika HP
USB CD/DVD R/RW

Jednotka HP USB CD/DVD R/RW je navrhnutá na čítanie diskov DVD-ROM rovnako ako
CD-ROM, CD-R, diskov DVD-RAM, čím umožňuje používateľom ukladať, zdieľať a nosiť
so sebou zaznamenané informácie.

Číslo produktu: FS943AA

HP 2.0 USB dokovacia
stanica

Zbavte sa nepríjemného pripájania a odpájania monitora a periférií vždy, keď si
zoberiete váš pracovný prenosný počítač HP so sebou.

Číslo produktu: AY052AA

Primárna 6 článková
Li-Ion batéria HP 10,6V

Ostaňte pripojený a produktívny kdekoľvek idete. Ohúri vás s výdržou batérie až 8
hodín. Nie je potrebné obetovať výkon, produktivitu alebo pohodlie.

Číslo produktu: AT901AA

90 W Smart
sieťový/auto/letecký
Combo adaptér HP

S komb. adaptérom HP 90W AC/Auto/Air Combo Smart Adapter môžete zažiť skutočnú
flexibilitu napájania v práci, doma aj v aute. Stačí použiť „prepínač nabíjania“ a vybrať
správne napätie a taktiež ho v lietadle môžete používať aj na napájanie vášho
prenosného počítača.

Číslo produktu: AJ652AA

3 roky vyzdvihnutie a
vrátenie s ochranou
pred náhodným
poškodením

Získajte 3 roky vylepšenej ochrany hardvéru a vychutnávajte si vyzdvihnutie a vrátenie
svojho zariadenia HP aj mimo štandardnej adresy.

Číslo produktu: UQ996E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions

