HP Mini 2102
Mini Manager

Com um ecrã de 25,7 cm (10,1") na diagonal, uma webcam
integrada e as tecnologias mais recentes para manter a
produtividade em movimento, o HP Mini 2102 ajuda-o a tirar
proveito da sua mobilidade.

Windows®. Uma vida sem Limites. A HP recomenda o
Windows 7.
Acessibilidade e mini
HP Mini 2102 é a escolha económical para
profissionais em movimento que precisam de um
PC de companhia para uma prestação em
movimento. Em preto clássico desportivo e com
um teclado com 92% do tamanho total, os
profissionais em mobilidade podem obter mais da
sua leveza de design, enquanto que os estudantes
beneficiam de um mini que pode ser facilmente
levado numa mochila. O HP Mini 2102 tyem um
peso inicial de apenas 1,20 kg 1.
Melhoramento de vídeo incluído
Experimente vídeo, captura de imagens paradas,
conferência Web, ou mensagens instantâneas
com vídeo melhorado sem compra ou transporte
de hardware adicional. A câmara Web integrada
VGA 2, microfone e altifalantes estéreo permite
capturar quer de vídeo quer de imagens paradas
de forma que possa adicionar fotografias e
sequências de vídeo às apresentações,
documentos e correio electrónico 2. Os
profissionais de negócios podem realizar
video-conferências no terreno, enquanto que os
estudantes podem utilizar o pacote de multimédia
para soltar a sua criatividade na sala de aula.
Que tal para um dispositivo multimédia poderoso
num PC de companhia?

Mantenha a produtividade
Corel Home Office é um elegante pacote do office
para processamento de texto, folhas de cálculo e
projectos de apresentação. Semelhante aos
pacotes do office que já utilizou antes, permite-lhe
preparar rapidamente, editar e apresentar cartas
com óptimo aspecto, relatórios, gráficos, citações,
memos e mails. Pré-instalado no seu HP Mini sem
custos adicionais!
A vida em movimento
Com a WLAN Wi-Fi Certificada pode enviar e
receber mensagens de correio electrónico, além
de aceder à Internet – no emprego, em casa e nos
seus pontos de activação preferidos. A HP Mobile
Broadband integrada e alimentada pelo Gobi 4
permite-lhe aceder à Internet, à Intranet da
empresa e ao correio electrónico em mais locais
do que nunca.
Soluções flexíveis de baterias
O HP Mini 2102 oferece soluções de duas
baterias opcionais para configurações mais leves
ou computação mais alargada. Escolha entre
opções de baterias de 3 ou 6 células para
maximizar a mobilidade.

HP Mini 2102
Windows®. Uma vida sem Limites. A HP recomenda o Windows 7.
ESPECIFICAÇÕES
Sistema operativo

Pré-instalado
Windows® 7 Starter genuíno 32
Windows® XP Home genuíno
SUSE Linux Enterprise 11
FreeDOS

Processador

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

Chipset

Intel® NM10 Express

Memória

1 slots SODIMM; Expansível a 2 GB

Armazenamento Interno

Disco rígido Serial SATA de 160, 250 ou 320 GB (7200 rpm)

Baía para actualização:

Suporte externo USB 2.0 CD/DVD R/RW HP

Ecrã

LED-backlit WSVGA (1024 x 600) 25,7 cm (10,1") diagonal

Gráficos

Intel® Graphics Media Accelerator 3150

Áudio/Visual

Áudio de Alta Definição, altifalantes stereo, saída de auscultadores/linha stereo, entrada de microfone stereo

Suportados
Windows® 7 Professional genuíno 32

Suporte para Comunicações Sem Fios Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g; Broadcom 4312G 802.11b/g Wi-Fi e 2070 Bluetooth 2,1+EDR Adaptador Combo; Bluetooth 2.1
Comunicações

Realtek Ethernet (10/100/1000 NIC) integrado; Sem modem incluído

Slots de expansão

Leitor Cartões Multimédia, 16 em 1

Portas e Ligações

3 USB 2.0; 1 monitor VGA externo; 1 entrada combo estéreo auscultador/micro; 1 alimentação CA; 1 RJ-45

Dispositivo de Entrada

Teclado de tamanho completo 92%; Touchpad com zona de deslocamento, dois botões de selecção; Webcam VGA

Software

Assistente de Suporte HP (apenas Windows 7), HP Connection Manager, Microsoft Office Ready com edição de teste de 60 dias do Office Professional
2007 (modelos seleccionados), McAfee Total Protection, Adobe Flash Player, PDF Complete

Segurança

Kensington Lock Slot, suporte BIOS para Computrace

Dimensões

22,9 (frente) x 268 x 178 mm

Peso

A partir de 1,20 kg

Alimentação

Bateria de iões de lítio com 3 células (28 WHr) ou bateria de iões de lítio com 6 células (62 WHr); Adaptador externo HP de CA de 40 W

Autonomia da bateria

Até 9h 30 min (bateria principal de 6 células) ou até 4h 15 min (bateria principal de 3 células)

Soluções de Expansão

Estação de ancoragem USB 2.0 HP, replicador de porta USB 2.0 HP Essential, suporte ajustável Basic HP

Garantia

1 ano com recolha e devolução (estão disponíveis melhoramentos, vendidos separadamente), 1 ano de garantia para a bateria primária

1 O peso varia consoante configuração
2 Necessário serviço de Internet

3 É necessário um ponto de acesso sem fios que não está incluído. A utilização da Internet sem fios requer um contrato de serviço Internet separado. Dispon. limitada de pontos de acesso sem fios públicos

4 A tecnologia sem fios WWAN/Gobi exige a aquisição de contratos de serviços de dados sem fios. Consulte o seu fornecedor de serviços acerca da dispon. e cobertura na sua área. As vel. de lig. irão variar consoante a localização, ambiente, condições de
rede e outros factores.

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/notebooks
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Ver http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ para mais informações.
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HP Mini 2102
Windows®. Uma vida sem Limites. A HP recomenda o
Windows 7.
Acessórios e Serviços

Estação de Ancoragem
USB 2.0 HP

Optimiza o seu local de trabalho aproveitando a expansão fácil para
opções de vídeo duplo e liga-se ao seu monitor externo e a outros
periféricos como teclado, rato, impressora, etc. através de uma simples
ligação USB 2.0 ao seu notebook.

Número do produto: FQ834AA

Suporte Basic Ajustável
para Notebook HP

O Suporte Ajustável para Notebook HP pode ser utilizado para tornar o seu
Notebook Empresarial HP numa solução de escritório.

Número do produto: AL549AA

Mini bateria HP AN06

A bateria de vida prolongada de iões de lítio do Mini HP AN06 fornece
até oito horas de autonomia ao seu Mini HP – em casa ou em movimento.

Número do produto: WD546AA

Manga de Notebook
HP Professional Series
10.1

A Capa de Série HP Professional 10,1 é uma óptima solução para os PCs
Mini HP. Transporte e proteja facilmente o seu mini-notebook entre reuniões
ou em movimento.

Número do produto: AW209AA

Cabo de bloqueio
notebook HP

Mantenha o seu notebook e estação de ancoragem seguros com o fecho
combo do notebook HP Compaq.

Número do produto: AY475AA

3 anos, dia útil
seguinte, no local

Durante 3 anos, terá a reparação do seu computador no local, no dia útil
seguinte por parte de um técnico qualificado da HP, se a questão não
puder ser resolvida remotamente

Número do produto: UK704E

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/hpoptions

