HP Mini 2102
Mini manager

Met een 25,7-cm (10,1-inch) diagonaal scherm, een
ingebouwde webcam en de nieuwste technologie om onderweg
productief te werken maakt de HP Mini 2102 u optimaal
mobiel.

Windows®. Life without Walls™. HP raadt Windows 7 aan.
Voordelig en klein
De HP Mini 2102 is een voordelige keus voor
mobiele professionals die voor onderweg een
companion pc zoeken. Mobiele professionals
doen meer met dit lichtgewicht apparaat in
klassiek zwart met een 92% standaard
toetsenbord en studenten kunnen de mini
gemakkelijk in hun rugzak meenemen. De HP Mini
2102 heeft een gewicht vanaf 1,2 kg 1.
Video-uitbreidingen zijn inbegrepen
Video's bekijken, stilstaande beelden vastleggen,
web-conferencing, of instant messaging met video
zonder extra hardware te kopen of mee te nemen.
De ingebouwde VGA webcam 2, analoge
microfoon en stereo luidsprekers nemen video en
stilstaande beelden op, zodat u foto's en
videoclips kunt toevoegen aan presentaties,
documenten en e-mail 2. Zakelijke gebruikers
kunnen onderweg videoconferenties houden en
studenten kunnen hun creativiteit de vrije loop te
laten met de multimediasuite. Zijn dat geen
krachtige mediamogelijkheden voor een
companion pc?
U blijft productief
Corel Home Office is een praktische office suite
voor tekstverwerking, spreadsheets en
presentaties. Net als met andere office suites kunt
u hiermee snel mooie brieven, rapporten,
grafieken, offertes, memo's en mailings maken,
bewerken en presenteren. Het is gratis
voorgeïnstalleerd op de HP Mini!

Het leven onderweg
Met Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN 3 kunt u e-mail
versturen en ontvangen en internet gebruiken, op
het werk/op school, thuis of bij een hotspot. Met
optioneel geïntegreerd HP mobiel breedband met
technologie van Gobi 4 heeft u op meer plaatsen
dan ooit tevoren toegang tot internet, het
bedrijfsintranet en e-mail.
Flexibele accu-oplossingen
De HP Mini 2102 biedt twee optionele
accu-oplossingen voor de lichtste configuratie of
de langste werktijd. Er is keuze uit de 3-cels of
6-cels accu-opties om uw mobiliteit te
optimaliseren.

HP Mini 2102
Windows®. Life without Walls™. HP raadt Windows 7 aan.
SPECIFICATIES
Besturingssysteem

Voorgeïnstalleerd
Legitieme Windows® 7 Starter 32
Legitieme Windows® XP Home
SUSE Linux Enterprise 11
FreeDOS

Processor

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

Chipset

Intel® NM10 Express

Geheugen

1 SODIMM-slot; Uit te breiden tot 2 GB

Interne opslag

SATA vaste schijf 160, 250 of 320 GB (7200-rpm)

Upgradeslot

HP externe USB 2.0 cd/dvd r/rw

Scherm

25,7-cm (10,1-inch) diagonaal LED-backlit WSVGA (1024 x 600)

Video

Intel® Graphics Media Accelerator 3150

Audio/Visueel

High-definition audio, stereoluidsprekers, stereo microfoon, stereo hoofdtelefoon/microfoon comboconnector

Ondersteuning voor draadloos
gebruik
Communicatie

Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g; Broadcom 4312G 802,11b/g Wi-Fi en 2070 Bluetooth 2,1+EDR combo-adapter; Bluetooth 2.1

Uitbreidingsslots

1 6-in-1 mediakaartlezer

Poorten en connectoren

3 USB 2.0; 1 externe VGA-monitor; 1 stereo hoofdtelefoon/microfoon comboconnector; 1 netvoeding; 1 RJ-45

Invoerapparaat

92% standaard toetsenbord; Touch-pad met scrollzone en twee knoppen; VGA-webcam

Software

HP Support Assistant (alleen Windows 7), HP Connection Manager, klaar voor Microsoft® Office met Office Professional 2007 60 dagen op proef
(geselecteerde modellen), McAfee Total Protection, Adobe Flash Player, PDF Complete

Beveiliging

Oog voor Kensington-slot, BIOS-ondersteuning voor Computrace

Afmetingen

22,9 (voorzijde) x 268 x 178 mm

Gewicht

Vanaf 1,2 kg

Voeding

3-cels (28-Watt/uur) lithium-ion accu of 6-cels (62-Watt/uur) lithium-ion accu; Externe 40-Watt HP netadapter

Levensduur van de batterij

Tot 9 uur, 30 minuten (6-cels primaire accu) of tot 4 uur, 15 minuten (3-cels primaire accu)

Uitbreidingsoplossingen

HP USB 2.0 dockingstation, HP Essential USB 2.0 Port Replicator, HP Basic verstelbare standaard

Garantie

1 jaar haal- en brengservice (upgrades worden apart verkocht), 1 jaar garantie op primaire batterij

Ondersteund
Legitieme Windows® 7 Professional 32

Geïntegreerd Realtek Ethernet (10/100/1000 NIC); Geen modem inbegrepen

1 Gewicht is afhankelijk van de configuratie
2 Internetservice is vereist

3 Wireless access point is vereist, maar niet inbegrepen. Voor draadloos internetgebruik is een afzonderlijk aan te schaffen providercontract vereist. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar

4 Voor WWAN/Gobi draadloze technologie is een apart aan te schaffen draadloos servicecontract nodig. Informeer bij uw serviceprovider naar de dekking en beschikbaarheid in uw regio. Verbindingssnelheden kunnen variëren afhankelijk van de omgeving,
netwerkcapaciteit en andere factoren.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/notebooks
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Accessoires en services

HP USB 2.0
dockingstation

Optimaliseert de werkplek door uitbreiding naar een tweede video-optie en
aansluiting van een externe monitor en andere randapparaten zoals
toetsenbord, muis, printer enzovoort via één eenvoudige USB 2.0 ingang op
de notebook.

Bestelnr.: FQ834AA

HP Basic verstelbare
notebookstandaard

De HP Basic verstelbare notebookstandaard maakt van uw HP Business
notebook een desktopoplossing.

Bestelnr.: AL549AA

HP AN06 mini-accu

De HP AN06 Mini lithium-ion XL-battery biedt thuis en onderweg een
acculevensduur tot acht uur voor uw HP Mini.

Bestelnr.: WD546AA

HP Professional serie
10.1 notebookhoes

De HP Professional serie 10.1 hoes is een uitstekende oplossing voor HP
Mini pc's. Gemakkelijk uw mini-notebook onderweg of tussen
vergaderingen beschermen.

Bestelnr.: AW209AA

HP notebook comboslot

Het HP Compaq notebook comboslot beveiligt uw notebook en
dockingstation.

Bestelnr.: AY475AA

3 jaar onsite op de
volgende werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op
onsite reparatie op de volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd
technicus

Bestelnr.: UK704E

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions

