HP Mini 2102
Mini Manager

Διαθέτοντας οθόνη με διαγώνιο 25,7 cm (10,1"), ενσωματωμένη
κάμερα web και τις τελευταίες τεχνολογίες που διατηρούν την
παραγωγικότητά σας εν κινήσει, ο HP Mini 2102 σάς βοηθάει να
μεγιστοποιήσετε τις δυνατότητες μετακίνησής σας.

Windows®. Ζήσε χωρίς περιορισμούς. Η HP συνιστά Windows
7.
Οικονομική τιμή σε μικρές διαστάσεις
Ο HP Mini 2102 αποτελεί την οικονομική επιλογή
για τους επαγγελματίες που μετακινούνται συχνά
και χρειάζονται έναν φορητό υπολογιστή για χρήση
εν κινήσει. Σε κλασικό μαύρο και με ένα
πληκτρολόγιο στο 92% του πλήρους μεγέθους, οι
επαγγελματίες που βρίσκονται εν κινήσει μπορούν
να διεκπεραιώσουν περισσότερα, χάρη στην
ελαφριά σχεδίαση, ενώ οι σπουδαστές
επωφελούνται από έναν mini που μπορεί εύκολα να
μεταφερθεί στο σακίδιό τους. Ο HP Mini 2102 έχει
αρχικό βάρος μόλις 1,20 kg 1.
Περιλαμβάνεται δυνατότητα βίντεο
Απολαύστε βίντεο, λήψη φωτογραφιών, διάσκεψη
μέσω web ή ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων με
δυνατότητα βίντεο, χωρίς να αγοράσετε ή να
μεταφέρετε πρόσθετο υλικό. Η ενσωματωμένη
κάμερα web 2, το αναλογικό μικρόφωνο και τα
στερεοφωνικά ηχεία επιτρέπουν τη λήψη βίντεο και
εικόνων, ώστε να προσθέτετε φωτογραφίες και
βίντεο κλιπ σε παρουσιάσεις, έγγραφα και email 2.
Οι επιχειρηματίες μπορούν να πραγματοποιούν
βιντεοδιασκέψεις εν κινήσει, ενώ οι σπουδαστές
μπορούν να χρησιμοποιούν τη σουίτα πολυμέσων
για να αξιοποιούν τη δημιουργικότητά τους στην
αίθουσα διδασκαλίας. Αυτό θα πει ισχυρά
πολυμέσα σε φορητό υπολογιστή.

Παραμείνετε παραγωγικοί
Το Corel Home Office είναι μια έξυπνη σουίτα
προγραμμάτων γραφείου για επεξεργασία κειμένων,
λογιστικά φύλλα και παρουσιάσεις. Όπως οι
σουίτες γραφείου που έχετε χρησιμοποιήσει στο
παρελθόν, σάς επιτρέπει να προετοιμάζετε, να
επεξεργάζεστε και να παρουσιάζετε γρήγορα
επιστολές, αναφορές, διαγράμματα, προσφορές,
υπομνήματα και αλληλογραφία άψογης
εμφάνισης. Είναι προεγκατεστημένη στον HP Mini
σας χωρίς πρόσθετη χρέωση!
Δράση εν κινήσει
Με το Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN 3 μπορείτε να
στέλνετε και να λαμβάνετε email ή να έχετε
πρόσβαση στο Internet στη δουλειά, στο σχολείο,
στο σπίτι και σε δημόσια σημεία ασύρματης
πρόσβασης. Προαιρετικό ενσωματωμένο HP
Mobile Broadband με την υποστήριξη της Gobi 4
που επιτρέπει πρακτική πρόσβαση στο Internet, στο
εταιρικό intranet και στο email από περισσότερα
σημεία σε σχέση με το παρελθόν.
Ευέλικτες λύσεις μπαταρίας
Ο HP Mini 2102 παρέχει δύο προαιρετικές λύσεις
μπαταρίας για διαμορφώσεις μικρότερου βάρους ή
πολύωρη χρήση υπολογιστή. Επιλέξτε μεταξύ των
μπαταριών 3 ή 6 στοιχείων για να μεγιστοποιήσετε
τις δυνατότητες μετακίνησής σας.

HP Mini 2102
Windows®. Ζήσε χωρίς περιορισμούς. Η HP συνιστά Windows 7.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Λειτουργικό σύστημα

Προεγκατεστημένες
Αυθεντικά Windows® 7 Starter 32
Αυθεντικά Windows® XP Home
SUSE Linux Enterprise 11
FreeDOS

Επεξεργαστής

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

Chipset

Intel® NM10 Express

Μνήµη

1 υποδοχή SODIMM; Αναβάθμιση έως 2 GB

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

Σκληρός δίσκος SATA 160, 250 ή 320 GB (7200 rpm)

Upgrade Bay

Εξωτερική μονάδα HP USB 2.0 CD/DVD R/RW

Οθόνη

Οθόνη WSVGA (1024 x 600) με οπίσθιο φωτισμό LED και διαγώνιο 25,7 cm (10,1")

Γραφικά

Intel® Graphics Media Accelerator 3150

Ήχος/εικόνα

Ήχος υψηλής πιστότητας, στερεοφωνικά ηχεία, στερεοφωνικό μικρόφωνο, συνδυαστική υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών/μικροφώνου

Υποστηριζόμενες
Αυθεντικά Windows® 7 Professional 32

Υποστήριξη ασύρματης επικοινωνίας Broadcom 802.11a/b/g/n, Broadcom 802.11b/g, συνδυαστικός προσαρμογέας Broadcom 4312G 802.11b/g Wi-Fi και 2070 Bluetooth 2.1+EDR,
Bluetooth 2.1

Επικοινωνίες

Ενσωματωμένο Ethernet Realtek (κάρτα διασύνδεσης δικτύου 10/100/1000); Δεν περιλαμβάνεται μόντεμ

Υποδοχές επέκτασης

Συσκευή ανάγνωσης καρτών μέσων 16 σε 1

Θύρες και υποδοχές

3 USB 2.0, 1 εξωτερική οθόνη VGA, 1 συνδυαστική υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών/μικροφώνου, 1 υποδοχή τροφοδοσίας AC, 1 RJ-45

Συσκευή εισόδου

Πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους 92%; Touchpad με ζώνη κύλισης και δύο κουμπιά; Κάμερα web VGA

Λογισμικό

HP Support Assistant (μόνο Windows 7), HP Connection Manager, δυνατότητα Microsoft Office με δοκιμαστική έκδοση Office Professional 2007 60 ημερών
(επιλεγμένα μοντέλα), McAfee Total Protection, Adobe Flash Player, PDF Complete

Ασφάλεια

Υποδοχή κλειδαριάς Kensington, υποστήριξη BIOS για Computrace

Διαστάσεις

22,9 (μπροστά) x 268 x 178 mm

Βάρος

Ξεκινάει από 1,20 kg

Ισχύς

Μπαταρία ιόντων λιθίου 3 στοιχείων (28 WHr) ή μπαταρία ιόντων λιθίου 6 στοιχείων (62 WHr); Εξωτερικό τροφοδοτικό AC HP 40 W

Διάρκεια μπαταρίας

Έως 9 ώρες και 30 λεπτά (κύρια μπαταρία 6 στοιχείων) ή έως 4 ώρες και 15 λεπτά (κύρια μπαταρία 3 στοιχείων)

Λύσεις επέκτασης

Σταθμός σύνδεσης HP USB 2.0, πολλαπλασιαστής θυρών USB 2.0 HP Essential, ρυθμιζόμενη βάση HP Basic

Εγγύηση

Υπηρεσία παραλαβής και επιστροφής 1 έτους (διατίθενται αναβαθμίσεις, παρέχονται ξεχωριστά), εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία

1 Το βάρος θα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση
2 Απαιτείται υπηρεσία παροχής Internet

3 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης, το οποίο δεν περιλαμβάνεται. Για την ασύρματη χρήση Internet απαιτείται ξεχωριστή σύμβαση υπηρεσιών Internet. Η διαθεσιμότητα δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη

4 Η τεχνολογία ασύρματης σύνδεσης WWAN/Gobi απαιτεί ξεχωριστή αγορά συμβάσεων παροχής ασύρματης λήψης δεδομένων. Απευθυνθείτε στον τοπικό παροχέα υπηρεσιών για κάλυψη και διαθεσιμότητα στην περιοχή σας. Οι ταχύτητες σύνδεσης θα διαφέρουν
ανάλογα με την τοποθεσία, το περιβάλλον, την κατάσταση του δικτύου και άλλους παράγοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/notebooks
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HP Mini 2102
Windows®. Ζήσε χωρίς περιορισμούς. Η HP συνιστά Windows
7.
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Σταθμός σύνδεσης HP
USB 2.0

Βελτιώνει το χώρο εργασίας σας αξιοποιώντας την εύκολη επέκταση σε
επιλογές dual video, ενώ συνδέεται στην εξωτερική οθόνη και σε άλλες
περιφερειακές συσκευές, όπως πληκτρολόγιο, ποντίκι, εκτυπωτής κ.λπ., μέσω
μιας απλής σύνδεσης USB 2.0 στον φορητό υπολογιστή σας.

Αριθμός προϊόντος: FQ834AA

Βασική ρυθμιζόμενη
βάση HP φορητών
υπολογιστών

H απλή ρυθμιζόμενη βάση φορητού υπολογιστή HP χρησιμοποιείται για να
μετατρέψει τον επαγγελματικό φορητό υπολογιστή HP σε επιτραπέζιο.

Αριθμός προϊόντος: AL549AA

Μίνι μπαταρία HP
AN06

Η μπαταρία ιόντων λιθίου HP AN06 Mini εκτεταμένης διάρκειας ζωής
παρέχει στο HP Mini έως οκτώ ώρες λειτουργίας με μπαταρία, στο σπίτι ή ενώ
μετακινείστε.

Αριθμός προϊόντος: WD546AA

Θήκη φορητού
υπολογιστή HP
Professional Series
10.1

Η θήκη HP Professional Series 10.1 είναι μια απίθανη λύση για τους
υπολογιστές HP Mini. Μεταφέρετε εύκολα και προστατέψτε το mini-notebook
ενώ μετακινείστε ή μεταξύ συναντήσεων.

Αριθμός προϊόντος: AW209AA

Κλειδαριά combo για
notebook HP

Ασφαλίστε το notebook και το σταθμό σύνδεσής σας με την κλειδαριά
combo φορητού υπολογιστή HP Compaq.

Αριθμός προϊόντος: AY475AA

Τρία έτη, επιτόπου την
επόμενη εργάσιμη
ημέρα

Λάβετε υπηρεσία επιτόπου επισκευής του υπολογιστή σας την επόμενη
εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP για 3 έτη, εάν το
πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως.

Αριθμός προϊόντος: UK704E

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/hpoptions

