HP Mini 2102
Mini Manager

Počítač HP Mini 2102 je vybaven displejem s úhlopříčkou
25,7 cm (10,1"), integrovanou webovou kamerou a
nejnovějšími technologiemi, které vám pomáhají být produktivní
i při cestování, a přispívají tak k vaší mobilitě.

Windows®. Život bez hranic. Společnost HP doporučuje systém
Windows 7.
Dostupnost má název mini
Počítač HP Mini 2102 je úspornou volbou pro
cestující odborníky, kteří potřebují pracovat s
počítačem i na cestách. V klasické černé barvě a s
klávesnicí 92% velikosti mohou cestující odborníci
pracovat s tímto počítačem lehké konstrukce,
zatímco studenti ocení možnost snadného
přenášení počítače mini v batohu. Hmotnost
počítačů HP Mini 2102 začíná již od 1,20 kg 1.
Rozšířené funkce videa jsou součástí
Vychutnejte si video, pořizování statických
obrázků, webové konference a okamžité zasílání
zpráv s podporou videa bez potřeby pořizovat
nebo používat další hardware. Integrovaná
webová kamera VGA 2, analogový mikrofon a
stereofonní reproduktory umožňují záznam videa i
statických obrázků, takže do prezentací,
dokumentů a e-mailů 2 můžete přidávat fotografie
a videoklipy. Profesionální obchodníci se mohou
účastnit videokonferencí během svých cest a
studenti mohou využívat multimediální sadu k
uplatnění své kreativity během výuky. Skvělý
příklad výkonných médií v příručním počítači
Buďte stále produktivní
Corel Home Office je štíhlá kancelářská sada pro
zpracování textů, tabulek a prezentací. Podobně
jako kancelářské sady, které již znáte, vám
umožňuje rychle vytvořit, upravit a předvést skvěle
vypadající dopisy, výkazy, tabulky, nabídky,
záznamy a korespondenční materiály. Sada je v
počítači HP Mini již bezplatně nainstalována!

Život v pohybu
Prostřednictvím sítě Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN 3
můžete odesílat a přijímat e-maily nebo mít přístup
k Internetu – v práci či ve škole, doma i na svých
oblíbených místech. Volitelná integrovaná karta
HP Mobile Broadband s technologií Gobi 4 nabízí
pohodlný přístup k Internetu, podnikové síti a
e-mailu z více míst než kdykoli předtím.
Flexibilní řešení baterií
Počítač HP Mini 2102 nabízí dvě volitelná řešení
baterií s velice nízkou hmotností umožňující
celodenní práci s počítačem. Vyberte si možnost
3článkové nebo 6článkové baterie a
maximalizujte svou mobilitu.

HP Mini 2102
Windows®. Život bez hranic. Společnost HP doporučuje systém
Windows 7.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Operační systém

Předinstalováno
Originální Windows® 7 Starter 32
Originální Windows® XP Home
SUSE Linux Enterprise 11
FreeDOS

Procesor

Procesor Intel® Atom™ N450 (1,66 GHz, mezipaměť L2 512 kB, FSB 667 MHz)

Čipová sada

Intel® NM10 Express

Paměť

1 zásuvka SODIMM; Možnost rozšíření na 2 GB

Interní paměť

Pevný disk SATA 160, 250 nebo 320 GB (7 200 ot./min.)

Pozice pro upgrade

Externí jednotka HP USB 2.0 CD/DVD R/RW

Monitor

Displej WSVGA s podsvícením LED s úhlopříčkou 25,7 cm (10,1") (1 024 x 600)

Grafická karta

Intel® Graphics Media Accelerator 3150

Audio/Visual

Specifikace High Definition Audio, stereofonní reproduktory, stereofonní mikrofon, kombinovaný stereofonní konektor pro sluchátka/mikrofon

Podpora bezdrátové sítě

Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g; Kombinovaný adaptér Broadcom 4312G 802.11b/g Wi-Fi a 2070 Bluetooth 2.1+EDR; Bluetooth 2.1

Komunikace

Integrovaná ethernetová karta Realtek (10/100/1000 NIC); Součástí není modem

Rozšiřující sloty

1 čtečka mediálních karet 6 v 1

Porty a konektory

3 USB 2.0; 1 externí monitor VGA; 1 kombinovaný stereofonní konektor pro sluchátka/mikrofon; 1 vstup střídavého napájení; 1 RJ-45

Vstupní zařízení

Velikost: 92 % velikosti standardní klávesnice; Zařízení touchpad se dvěma tlačítky a oblastí posouvání; Webkamera VGA

Software

HP Support Assistant (pouze Windows 7), HP Connection Manager, Microsoft Office Ready s 60denní zkušební verzí Office Professional 2007 (vybrané
modely), McAfee Total Protection, Adobe Flash Player, PDF Complete

Zabezpečení

Slot na zámek Kensington, podpora systému BIOS pro Computrace

Rozměry

22,9 (vpředu) x 268 x 178 mm

Hmotnost

Od 1,20 kg

Napájení

3článková (28 Wh) nebo 6článková (62 Wh) lithium-iontová baterie; Externí adaptér HP 40 W (stř.)

Životnost baterie

Až 9 hodin 30 minut (6článková primární baterie) nebo až 4 hodiny 15 minut (3článková primární baterie)

Možnosti rozšíření

Dokovací stanice HP USB 2.0, replikátor portů HP Essential USB 2.0, základní nastavitelný stojan HP

Záruka

vyzvednutí a vrácení zařízení do 1 roku (upgrade lze zakoupit samostatně) 1 rok záruka na primární baterii

Podporováno
Originální Windows® 7 Professional 32

1 Hmotnost se může lišit podle konfigurace

2 Je vyžadována služba přístupu k Internetu

3 Je zapotřebí bezdrátový přístupový bod, který není součástí zařízení. Bezdrátový přístup k Internetu vyžaduje samostatně uzavřenou smlouvu o poskytování služeb Internetu. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená

4 Bezdrátová technologie WWAN/Gobi vyžaduje samostatně uzavřenou smlouvu o bezdrátovém přenosu dat. Informujte se u místního poskytovatele služeb o pokrytí a dostupnosti ve vaší oblasti. Rychlost připojení závisí na umístění, prostředí, stavu sítě a
dalších faktorech.

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/notebooks
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Příslušenství a služby

Dokovací stanice HP
USB 2.0

Jediným připojením k portu USB 2.0 v notebooku optimalizuje využití
pracovního stolu. Poskytuje porty pro připojení periferií, jako například
klávesnice, myši či tiskárny, a dva videokonektory pro externí monitor.

Produktové číslo: FQ834AA

Základní nastavitelný
stojan pod notebook
HP

Se základním nastavitelným stojanem pro notebook HP proměníte svůj
pracovní notebook HP ve stolní počítač.

Produktové číslo: AL549AA

Baterie HP AN06 Mini

Lithium-iontová baterie s prodlouženou životností HP AN06 Mini umožňuje
až 8 hodin práce se zařízením HP Mini, a to doma i na cestách.

Produktové číslo: WD546AA

Obal na notebook řady
HP Professional 10.1

Obal HP Professional řady 10.1 je vynikajícím řešením pro zařízení HP Mini
PCs. Slouží pro snadné přenášení zařízení na cestách nebo mezi
pracovními schůzkami.

Produktové číslo: AW209AA

Kombin. zámek k
notebooku HP

Zabezpečení notebooku a dokovací stanice pomocí zámku HP Compaq
Notebook Combo Lock.

Produktové číslo: AY475AA

3letá záruka, další
pracovní den u
zákazníka

Získejte pro své zařízení 3letou záruku na opravy u zákazníka následující
pracovní den kvalifikovaným technikem společnosti HP v případě, že
problém nelze vyřešit na dálku.

Produktové číslo: UK704E

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/hpoptions

