HP Mini 2102
Mini Manager

HP Mini 2102 hjelper deg å maksimere mobiliteten med en
skjerm på 25,7 cm (10,1") diagonalt, integrert webkamera og
den nyeste teknologien som holder deg produktiv når du er på
farten.

Windows®. Et liv uten begrensninger. HP anbefaler Windows 7.
Økonomi møter mini
HP Mini 2102 er det økonomiske valget for
profesjonelle brukere som trenger en ledsager-PC
for databehandling på farten. Den er i klassisk
svart og har tastatur i 92 % av full størrelse, og
den lave vekten gjør det enkelt for profesjonelle
mobile brukere å gjøre mer, og studenter kan dra
nytte av en mini-PC som enkelt kan bæres med i
ryggsekken. HP Mini 2102 har en startvekt på
bare 1,20 kg 1.
Videoforbedring inkludert
Opplev video, fotografering, webkonferanser eller
videoforbedrede direktemeldinger uten å måtte
kjøpe eller bære med deg ekstra maskinvare. Det
integrerte VGA-webkameraet 2, analog mikrofon
og stereohøyttalere muliggjør både videoopptak
og stillbilder slik at du kan legge til fotografier og
videoklipp i presentasjoner, dokumenter og e-post
2. Profesjonelle brukere kan ha videokonferanser
mens de er på reise, og studenter kan bruke
multimediepakken til å få utløp for sin kreativitet i
klasserommet. Det er vel kraftige medier i en
ledsager-PC?
Forbli produktiv
Corel Home Office er en elegant kontorpakke for
tekstbehandlings-, regneark- og
presentasjonsprosjekter. I likhet med
kontorpakkene du har brukt tidligere, lar den deg
raskt lage, redigere og presentere flotte brev,
rapporter, diagrammer, tilbud, memoer og
utsendelser. Den er forhåndsinstallert på din HP
Mini uten noen tilleggskostnad!

Et liv på farten
Med Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN 3 kan du sende og
motta e-post eller bruke Internett – på jobb/skolen,
hjemme og på dine favoritt-"hotspots". Integrert
HP mobilt bredbånd drevet av Gobi 4 (tillegg) gir
deg praktisk tilgang til Internett, intranett og e-post
på flere steder enn noen gang tidligere.
Fleksible batteriløsninger
HP Mini 2102 tilbyr to ekstra batteriløsninger for å
gi ekstra lav vekt eller for forlenget brukstid. Velg
mellom 3-cellers eller 6-cellers batteri for å
maksimere mobiliteten.

HP Mini 2102
Windows®. Et liv uten begrensninger. HP anbefaler Windows 7.
SPESIFIKASJONER
Operativsystem

Forhåndsinstallert
Ekte Windows® 7 Starter 32
Ekte Windows® XP Home
SUSE Linux Enterprise 11
FreeDOS

Prosessor

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

Brikkesett

Intel® NM10 Express

Minne

1 SODIMM-spor; Oppgraderbar til 2 GB

Internt lager

SATA-harddisk 160, 250 eller 320 GB (7200 rpm)

Oppgraderingsrom

HP ekstern USB 2.0 CD/DVD R/RW

Skjerm

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

Grafikk

Intel® Graphics Media Accelerator 3150

Lyd/bilde

High Definition-lyd, stereohøyttalere, stereomikrofon, kombinert stereohodetelefon/mikrofonkontakt

Trådløsstøtte

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

Kommunikasjon

Integrert Realtek Ethernet (10/100/1000 NIC); Modem ikke inkludert

Utvidelsesspor

1 6-i-1 mediekortleser

Porter og kontakter

3 USB 2.0; 1 ekstern VGA-skjerm; 1 kombinert stereokontakt for hodetelefon/mikrofon; 1 vekselstrøm; 1 RJ-45

Innenhet

Tastatur i 92% av full størrelse; Touchpad med rullesone, to valgknapper; VGA-webkamera

Programvare

HP Support Assistant (bare Windows 7), HP Connection Manager, Microsoft Office Ready med 60 dagers Office Professional 2007 Trial Edition (enkelte
modeller), McAfee Total Protection, Adobe Flash Player, PDF Complete

Sikkerhet

Kensington-låsespor, BIOS-støtte for Computrace

Mål

22,9 (foran) x 268 x 178 cm

Vekt

Starter på 1,20 kg

Strøm

3-cellers (28 Wtimer) litiumionbatteri eller 6-cellers (62 Wtimer) litiumionbatteri; Ekstern 40-watts HP vs-adapter

Batteridriftstid

Opptil 9 t 30 min (6-cellers primærbatteri) eller opptil 4 t 15 min (3-cellers primærbatteri)

Utvidelsesløsninger

HP USB 2.0 forankringsstasjon, HP Essential USB 2.0 portreplikator, HP justerbart stativ

Garanti

1 års henting og retur (oppgraderinger tilgjengelig, selges separat), 1 års garanti på primærbatteri

Støttet
Ekte Windows® 7 Professional 32

1 Vekten er avhengig av konfigurasjon
2 Internett-tjeneste er nødvendig

3 Trådløst tilgangspunkt er påkrevd, og er ikke inkludert. Trådløs Internett-bruk krever en egen Internett-tjenestekontrakt. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkt er begrenset

4 WWAN/Gobi trådløs teknologi krever separat innkjøpte trådløse datatjenester. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og dekning i ditt område. Tilkoblingshastigheter vil variere, avhengig av sted, miljø, nettverksforhold og andre
faktorer.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller
utelatelser.
Dette systemet kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare og/eller en DVD-stasjon for å installere Windows 7-programvaren og dra full nytte av Windows 7-funksjonaliteten. Se
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ for detaljer.
Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og som brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Microsoft, Windows og Windows Vista er varemerker for Microsoft-konsernet. Intel, Celeron og Core er varemerker
eller registrerte varemerker for Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og andre land.
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HP Mini 2102
Windows®. Et liv uten begrensninger. HP anbefaler Windows 7.
Tilbehør og tjenester

HP USB
2.0-forankringsstasjon

Optimaliserer arbeidsområdet ved å gi enkel utvidelse til to skjermutganger
og tilkobling til ekstern skjerm og andre periferenheter som tastatur, mus og
skriver, gjennom én enkel USB 2.0-tilkobling til den bærbare PCen.

Produktnummer: FQ834AA

HP enkelt justerbart
stativ for bærbar PC

HP justerbart basisstativ for bærbar PC kan brukes til å gjøre om din HP
bærbare kontor-PC til en stasjonær løsning.

Produktnummer: AL549AA

HP AN06 minibatteri

HP AN06 Mini litiumionbatteri med forlenget driftstid gir opptil åtte timer
batteridriftstid for HP Mini – hjemme eller på reise.

Produktnummer: WD546AA

HP Professional
Series-veske for bærbar
PC 10,1

HP Professional Series 10.1 veske er en flott løsning for HP Mini-PCer. Du
kan enkelt bære og beskytte din mini-PC når du er på farten eller mellom
møter.

Produktnummer: AW209AA

Kombin. lås til HP
bærbar PC

Sikre den bærbare og forankringsstasjonen med HP Compaq
kombinasjonslås for bærbare PCer.

Produktnummer: AY475AA

3 år, neste virkedag på
stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år
fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt

Produktnummer: UK704E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions

