HP Mini 5103
Mini Executive

Dokunma özellikleri ve ofis verimliliği araçları olan HP Mini
5103 ile mobil çalışabilme kabiliyetinizi en üst düzeye çıkarın.

Windows®. Sınırsız Yaşam. HP, Windows 7 ürününü önerir.
Dayanıklılığın stille buluştuğu nokta
HP Mini 5103'ün üstün endüstriyel tasarımı, mini
dizüstü bilgisayarınızın mobil kullanımın getirdiği
risklerin ve zorlukların üstesinden gelmesini sağlar.
Tamamen metal olan dayanıklı bir kasa, sabit
sürücü için HP 3D Driveguard koruması ve %95
tam boyutlu, sıvı dökülmesine dayanıklı QWERTY
klavye, bu bilgisayarın dayanıklılığına katkıda
bulunan unsurlardır. Ağırlığı 1,19 kg'den
başlayan HP Mini 5103, 25,7 cm (10,1 inç)
diyagonal LED arkadan aydınlatmalı bir ekrana ve
kolayca taşınabilmesi için isteğe bağlı bir taşıma
sapına 1 sahiptir.

Kullanımı kolay
Face Recognition for HP Protect Tools sayesinde
çok kısa bir sürede oturum açabilirsiniz 3.
Yapmanız gereken tek şey dizüstü bilgisayarınızın
kamerasına bakmak. Bunu yaptığınızda bu özellik
Windows ve web sitesi oturumlarınızı açar. Ana
bilgisayarınız ve Mini arasında birden çok belge,
ortam dosyası, e-posta kişisi ve e-posta aktarma
sıkıntısından kurtulun. HP QuickSync 4 verilerinizi
anında senkronize edebilmenizi sağlar!

Güçlü performans için hazırlandı
Önceki versiyonlarına kıyasla daha az enerji
tüketen, pil ömrünü artıran ve sistem performansını
Dokunun veya yazın
yükselten düşük güç tüketimli Intel® Atom™
İşinizi daha hızlı veya daha sezgisel bir şekilde
işlemciyi seçin. Çeşitli Windows 7 5 ve SuSE Linux
yapabilirsiniz. İsteğe bağlı kapasitif çoklu
işletim sistemleri de kullanılabilir. İki pil seçeneği,
1
dokunmatik ekran , parmaklarınızla dokunarak
daha az ağırlık ile daha uzun pil ömrü arasında
ekranda gezinebilmenizi sağlar.
seçim yapabilmenizi sağlar. HP’nin yenilikçi Hızlı
Şarj özelliği sayesinde, pilinizi 90 dakikada
Verimlilik önemlidir
%90'a varan bir oranda yeniden şarj edebilirsiniz
HP DayStarter, sisteminiz Windows® işletim
6
sistemini başlatırken takviminizi ve pil şarj düzeyini .
görüntüler, böylece güne daha hızlı
Bağlı kalın
başlayabilirsiniz 2. Daha önce kullanmış
Gobi 7 tarafından desteklenen tümleşik HP Mobil
olabileceğiniz ofis yazılım paketlerine benzeyen
Geniş Bant, Internet'e, şirket intranet'ine ve e-posta
Corel® Office, harika görünen mektuplar,
iletilerine her zamankinden daha fazla yerde
raporlar, tablolar, fiyat teklifleri, iç yazışmalar ve
ulaşmanızı sağlar.
postalar hazırlamanıza ve bunlar üzerinde
değişiklikler yapıp sunmanıza yardımcı olur. Corel
Office yazılımı HP Mini bilgisayarınıza önceden
yüklenmiştir.

HP Mini 5103
Windows®. Sınırsız Yaşam. HP, Windows 7 ürününü önerir.
ÖZELLİKLER
İşletim Sistemi

Önceden Yüklü Uygulamalar
Orijinal Windows® 7 Home Premium 32
Orijinal Windows® 7 Starter 32
SUSE Linux Enterprise 11
FreeDOS

Işlemci

Intel® Atom™ N455 İşlemci (1,66 GHz, 512 KB L2 önbellek)

Yonga kümesi

Intel® NM10 Express

Bellek

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 1 veya 2 GB; 1 SODIMM; 2 GB'ye yükseltilebilir

Dahili Depolama

Seri ATA sabit disk 160, 250 veya 320 GB (7200 rpm), HP 3D DriveGuard (yalnızca Windows modellerinde desteklenir)

Yükseltme Yuvası

Optik sürücü dahil değildir

Ekran

25,7 cm (10,1 inç) diyagonal LED arkadan aydınlatmalı WSVGA geniş ekran; 25,7 cm (10,1 inç) diyagonal LED arkadan aydınlatmalı HD

Grafik

Intel Graphics Media Accelerator 3150

Ses/Görüntü

IDT 92HD75B Yüksek Tanımlı ses; Tümleşik stereo hoparlörler; Tümleşik stereo mikrofon; Stereo kulaklık/hat çıkışı; stereo mikrofon girişi

Kablosuz Desteği

GPS özellikli HP Mobil Geniş Bant (Gobi tarafından desteklenir); Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g/n; Broadcom 802.11b/g/n 1x1 Wi-Fi ve 2070
Bluetooth 2.1+EDR Birleşik; Bluetooth 2.1+EDR Kablosuz Teknolojisine sahip HP Tümleşik Modülü

İletişim

Tümleşik Marvell Ethernet (10/100/1000 NIC)

Genişletme yuvaları

1 Secure Digital

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

3 USB 2.0; 1 harici VGA monitör; 1 stereo mikrofon girişi; 1 kulaklık/hat çıkışı; 1 AC gücü; 1 RJ-45

Giriş Cihazı

HP DuraKeys özellikli %95 tam boyutlu sıvı dökülmesine dayanıklı klavye; Kaydırma alanlı dokunmatik yüzey ve iki seçim düğmesi; Tümleşik 2 MP web kamerası

Yazılım

HP Daystarter; HP Support Assistant (yalnızca Windows 7); HP QuickSync; Corel Office; Microsoft Office 2010 önceden yüklenmiştir (tam Office 2010 yazılım paketini
etkinleştirmek için Ürün Anahtarı satın almak gerekir)

Güvenlik

HP ProtectTools Security Manager; HP Disk Sanitizer; Kurulum Parolası; Açılış Parolası; Kensington Kilidi Yuvası; Computrace LoJack Pro for HP ProtectTool Desteği; Face
Recognition for HP ProtectTools

Boyutlar

Dokunmatik olmayan ekran: 26,20 x 18,00 x 2,32 cm; Dokunmatik ekran: 26,20 x 18,00 x 2,48 cm

Ağırlık

Dokunmatik olmayan ekran: 1,2 kg'den başlayan ağırlık; Dokunmatik ekran: 1,3 kg'den başlayan ağırlık

Güç

4 hücreli (29 WHr) yüksek kapasiteli Lityum İyon; 6 hücreli (66 WHr) yüksek kapasiteli Lityum İyon; Harici 40W AC adaptörü; HP Hızlı Şarj (yalnızca 4 hücreli pilleri
destekler)

Garanti

1 yıl teslim alma ve iade hizmetlerini içeren kapsam (yükseltme olanağı vardır, ayrı satılır), birincil pil için 1 yıllık garanti

Desteklenen

1 Ayrı olarak satılır veya isteğe bağlı özellik olarak satın alınır

2 Microsoft Outlook ve HP QuickLook yüklü olmalıdır. Kullanıcının özelliğin etkinleştirilmesini Seçmesi gerekir

3 HP Care Pack hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişebilir. Hizmet donanımın satın alındığı tarihte başlar. Sınırlamalar olabilir. Ayrıntılar için, www.hp.com/go/carepack adresini ziyaret edin
4Microsoft Windows gerektirir

5 Bu sistem, Windows 7 yazılımını yüklemek ve Windows 7'nin sağladığı tüm işlevsellikten yararlanmak için, yükseltilmiş ve/veya ayrıca satın alınmış donanım ve/veya DVD sürücü gerektirebilir. Ayrıntılar için http://www.microsoft.com/windows/windows-7/
adresine bakın

6 Hızlı Şarj, aygıtınızın pilini sistem kapalı olduğunda 90 dakika içerisinde %90 oranında şarj eder. Hızlı Şarj 6 hücreli pillerde geçerli değildir

7 WWAN/Gobi kablosuz teknolojisi, ayrı olarak satın alınan kablosuz veri hizmeti sözleşmelerini gerektirir. Yerel servis sağlayıcıdan bulunduğunuz yerde hizmetin verilip verilmediğini ve hizmetin kapsamını öğrenin. Konum, çevre, ağ koşulları ve diğer etkenlere
bağlı olarak bağlantı hızlarında farklılık görülebilir

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/notebooks
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti
beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Bluetooth, sahibinin
ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisans altında kullanılmaktadır.
Bu sistem, Windows 7 yazılımının yüklenmesi ve Windows 7 işlevlerinden tam olarak yararlanılması için donanımın yükseltilmesini ve/veya ayrıca yeni donanım satın alınmasını ve/veya bir DVD sürücüsü gerektirebilir.
Ayrıntılar için bkz. http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisans altında kullanılmaktadır. Microsoft, Windows ve Windows Vista, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır. Intel ve Core, Intel
Corporation veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.
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Aksesuarlar ve Hizmetler

HP Professional Serisi
10.1 Dizüstü Bilgisayarı
Kılıfı

HP Professional Series 10,1 Kılıf, HP Mini PC'ler için mükemmel bir çözümdür. Yoldayken
veya toplantılar arasında mini dizüstü bilgisayarınızı kolayca taşıyın ve koruyun. HP Mini
aygıtınızı, sırt çantası gibi daha büyük çantalarda taşırken korumaya yardımcı olacak
mükemmel bir yol arkadaşıdır.

Ürün numarası: AW209AA

HP Harici USB CD/DVD
R/RW Sürücüsü

HP USB CD/DVD R/RW sürücüsü DVD-ROM ve CD-ROM, CD-R, DVD-RAM disklerini
okuyarak, kullanıcılara yakaladıkları bilgileri depolama, paylaşma ve yanlarında taşıma
olanağı sunmak için tasarlanmıştır.

Ürün numarası: FS943AA

HP 2.0 USB Yerleştirme
İstasyonu

HP dizüstü bilgisayarınızı her yanınıza alışınızda monitörünüzü ve çevre birimlerinizi takıp
çıkarma derdinden kurtulun.

Ürün numarası: AY052AA

HP 6 Hücreli 10,6 V
Li-Ion Birincil Pil

Çalıştığınız her yerde bağlı kalın ve üretken olun. 8 saate kadar pil ömrüyle işinize yarar.
Performans, verimlilik veya rahatlıktan taviz vermenize gerek yok.

Ürün numarası: AT901AA

HP 90W Akıllı
AC/Oto/Hava Combo
Adaptörü

HP 90 W AC/Oto/Hava Birleşik Akıllı Adaptörü ile işinizde, evinizde ve aracınızda
gerçek güç şarjı esnekliğini yaşayabilirsiniz. Doğru voltaj seviyelerini seçmek için "şarj
anahtarını" kullanın ve hatta dizüstü bilgisayarınızı uçaktayken şarj edin.

Ürün numarası: AJ652AA

Kaza Sonucunda Hasar
Görme Koruması ile 3
yıl yerinden alma ve
yerine teslim

HP ürününüz için 3 yıllık artırılmış donanım koruması elde edin ve kolaylık sağlayan
yerinden alma ve yerine teslim hizmetinden yararlanın.

Ürün numarası: UQ996E

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/hpoptions

