HP Mini 2102
Mini Manager

Med en 25,7 cm (10,1") (diagonalt) skærm, integreret webcam
og de nyeste teknologier, så du kan holde produktiviteten oppe,
hjælper HP Mini 2102 dig med at maksimere mobiliteten.

Windows®. Et liv uden grænser. HP anbefaler Windows 7.
Mini til en overkommelig pris
HP Mini 2102 er det økonomiske valg for
professionelle brugere, der har brug for en
companion pc, så de kan arbejde, når de er på
farten. Med denne lette enhed i klassisk sort og
med tastatur i 92% af fuld størrelse kan brugere
på farten nå mere, og studerende får en mini, der
nemt kan ligge i rygsækken. HP Mini 2102 har en
startvægt på bare 1,20 kg 1.
Video-udvidelser inkluderet
Få video, optagelse af stillbilleder, funktion til
web-konference eller meddelelsessystem med
video uden yderligere hardware. Med det
integrerede VGA-webcam 2, analog mikrofon og
stereohøjttalere kan du optage både video og
stillbilleder, så du kan føje fotos og videoklip til
dine præsentationer, dokumenter og e-mails 2.
Forretningsfolk kan deltage i videokonferencer, når
de er på farten, og studerende kan benytte
multimediepakken til kreative projekter. Her er
virkelig tale om effektive medier i en lille pc.
Forbliv produktiv
Corel Home Office er en smart kontorpakke til
tekstbehandling, regneark og præsentationer. På
samme måde som i de kontorpakker, du allerede
kender, kan du hurtigt oprette, redigere og
præsentere flotte breve, rapporter, diagrammer,
tilbud, memoer og mailings. Det er installeret på
din HP Mini og koster ikke noget!
Livet på farten
Med Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN 3 kan du sende og
modtage e-mails eller surfe på nettet – på kontoret,
i skolen, hjemme eller på dine foretrukne hotspots.

Integreret HP Mobile Broadband fra Gobi 4
(tilbehør) giver nem adgang til internettet,
virksomhedens intranet, e-mail mv. fra flere steder
end nogensinde før.
Fleksible batteriløsninger
Der fås to batteriløsninger (tilbehør) til HP Mini
2102, så man får en let konfiguration eller strøm
nok til en hel dags arbejde. Vælg mellem et
3-cellers eller 6-cellers batteri, og få mest muligt
ud af mobiliteten.

HP Mini 2102
Windows®. Et liv uden grænser. HP anbefaler Windows 7.
SPECIFIKATIONER
Operativsystem

Præinstalleret:
Original Windows® 7 Starter 32
Original Windows® XP Home
SUSE Linux Enterprise 11
FreeDOS

Processor

Intel® Atom™ Processor N450 (1,66 GHz, 512 KB L2 cache, 667 MHz FSB)

Chipsæt

Intel® NM10 Express

RAM

1 SODIMM-sokkel; Kan opgraderes til 2 GB

Internt lager

SATA-harddisk 160, 250 eller 320 GB (7200 o/m)

Opgraderingsbås

HP eksternt USB 2.0 cd/dvd r/rw

Skærm

25,7 cm (10,1") (diagonalt) LED-bagbelyst WSVGA (1024 x 600)

Grafik

Intel® Graphics Media Accelerator 3150

Audio/visuel

High Definition lyd, stereohøjttalere, stereomikrofon, kombineret stereo hovedtelefon/mikrofonstik

Understøttelse af trådløs

Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g; Broadcom 4312G 802,11b/g Wi-Fi og 2070 Bluetooth 2,1+EDR kombi-adapter; Bluetooth 2,1

Kommunikation

Integreret Realtek Ethernet (10/100/1000 NIC); Modem ikke inkluderet

Udvidelsessokler

1 6-i-1 mediekortlæser

Porte og stik

3 USB 2.0; 1 ekstern VGA-skærm; 1 kombineret hovedtelefon/mikrofonstik; 1 strømstik; 1 RJ-45

Inputenhed

Tastatur i 92% af fuld størrelse; Touchpad med rullezone, to valgknapper; VGA webcam

Software

HP Support Assistant (kun Windows 7), HP Connection Manager, Microsoft Office Ready med 60-dages Office Professional 2007 prøveversion (visse
modeller), McAfee Total Protection, Adobe Flash Player, PDF Complete

Sikkerhed

Holder til Kensington-lås, BIOS-understøttelse til Computrace

Mål

22,9 (foran) x 268 x 178 mm

Vægt

Fra 1,20 kg

Strøm

3-cellers (28 timer) Lithium-Ion batteri eller 6-cellers (62 timer) Lithium-Ion batteri; Ekstern 40 W HP-strømadapter

Batteritid

Op til 9t.30 min. (6-cellers primært batteri) eller op til 4t. 15 min. (3-cellers primært batteri)

Udvidelsesløsninger

HP USB 2.0 dockingstation, HP Essential USB 2.0-portreplikator, justerbart HP basisstativ

Garanti

1 års afhentning og returnering (mulighed for opgradering, skal anskaffes separat), 1 års garanti på primært batteri

Understøttet
Original Windows® 7 Professional 32

1 Vægten afhænger af konfigurationen
2 Internettjeneste kræves

3 Trådløst adgangspunkt kræves og er ikke inkluderet. Brug af trådløst internet kræver en servicekontrakt, der skal anskaffes særskilt. Adgangen til offentlige trådløse adgangspunkter er begrænset

4 Trådløs WWAN/Gobi-teknologi kræver abonnement på trådløse datatjenester, som skal købes separat. Du kan få flere oplysninger om tilgængelighed og dækning i dit område hos den lokale udbyder. Forbindelseshastighederne afhænger af placering, miljø,
netværksforhold og andre faktorer.

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger
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Dette system kræver muligvis opgraderet og/eller separat anskaffet hardware og/eller dvd-drev til installation af Windows 7-software og for at få det fulde udbytte af funktionerne i Windows 7. Der er flere oplysninger
på http://www.microsoft.com/windows/windows-7/
Bluetooth er et varemærke tilhørende dets ejer og anvendes af Hewlett-Packard Company under licens. Microsoft, Windows og Windows Vista er varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af virksomheder. Intel, Celeron
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HP Mini 2102
Windows®. Et liv uden grænser. HP anbefaler Windows 7.
Tilbehør og services

HP USB 2.0
dockingstation

Optimerer arbejdspladsen med nem tilslutning af to skærme. Tilslutning til
den eksterne skærm og andet udstyr som tastatur, mus, printer og via én
enkelt USB 2.0 forbindelse til den bærbare pc.

Produktnummer: FQ834AA

HP Basic justérbart
stativ til bærbar pc

Med HP's justerbare stativ til bærbare pc'er bliver din HP Business notebook
til en desktop-løsning.

Produktnummer: AL549AA

HP AN06 Minibatteri

Med HP AN06 Mini Lithium Ion batteriet med ekstra levetid får du op til 8
timers batteritid på din HP Mini – hjemme eller på farten.

Produktnummer: WD546AA

HP Professional Series
10.1 notebook-etui

HP Professional Series 10.1 overtrækket er en perfekt løsning til HP Mini
pc'er. Det er nemt at bære og beskytter mini pc'en, når du er på farten.

Produktnummer: AW209AA

Kombinationslås til HP
notebook

Beskyt din notebook og dockingstation med HP's Compaq Notebook
kombilås.

Produktnummer: AY475AA

3 års service onsite
næste hverdag

Få 3 års reparation næste hverdag onsite udført af HP-kvalificeret tekniker
for din computerenhed, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: UK704E

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/hpoptions

