HP Mini 2102
Mini manažér

Obsahuje displej s uhlopriečkou 25,7 cm (10,1"), integrovanú
webkameru a najnovšie technológie, ktoré vám umožnia zostať
produktívnymi na cestách, HP Mini 2102 vám pomáha
maximalizovať vašu mobilitu.

Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča
systém Windows 7.
Dostupnosť sa stretáva s mini
HP Mini 2102 je ekonomické riešenie pre
mobilných profesionálov, ktorí potrebujú prenosný
počítač pre prácu na cestách. V klasickej čiernej s
92% klávesnicou plnej veľkosti a s odľahčeným
dizajnom môžu mobilní profesionáli stihnúť viac,
zatiaľ čo študenti pocítia výhody malých
rozmerov, vďaka ktorým sa jednoducho prenáša v
ruksaku. HP Mini 2102 má hmotnosť iba od 1,20
kg 1.
Vrátane vylepšeného videa
Vychutnajte si video, zachytávanie snímok, web
konferenciu alebo vylepšenú okamžitú video
komunikáciu bez potreby kupovať a prenášať
ďalší hardvér. Integrovaná VGA webkamera 2,
analógový mikrofón a stereo reproduktory
umožňujú snímať video aj statický obraz, takže do
prezentácií, dokumentov a e-mailov môžete
pridávať fotografie aj videoklipy 2. Podnikový
profesionáli môžu viesť video konferencie na
cestách, kým študenti môžu používať
multimediálny balík na rozpútanie kreativity v
triede. Ako je možné, že je dostatočne výkonný
pre médiá v prenosnom počítači?
Zostaňte produktívni
Corel Home Office je šikovný kancelársky balík
pre spracovanie textu, tabuliek a prezentačných
projektov. Podobne ako pri kancelárskych
balíkoch, ktoré ste používali predtým, môžete
rýchlo pripraviť, upravovať a prezentovať úžasne
vyzerajúce listy, správy, tabuľky, cenové ponuky,
poznámky a maily. Je predinštalovaný na vašom
HP Mini bez ďalších poplatkov!

Výkon v pohybe
Vďaka sieťovému pripojeniu Wi-Fi CERTIFIED™
WLAN 3 môžete odosielať a prijímať e-maily
alebo získať prístup na Internet - v práci/škole,
doma a na vašich obľúbených prístupových
miestach hotspot. Voliteľný integrovaný HP Mobile
Broadband napájaný z Gobi 4 umožňuje
pristupovať k internetu, intranetu a e-mailom z viac
miest ako kedykoľvek predtým.
Flexibilné akumulátorové riešenia
HP Mini 2102 ponúka dve voliteľné
akumulátorové riešenia pre najľahšiu konfiguráciu
alebo celodennú prácu s počítačom. Vyberte si
3-článkový alebo 6-článkový akumulátor a
maximalizujte svoju mobilitu.

HP Mini 2102
Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča systém
Windows 7.
ŠPECIFIKÁCIE
Operačný systém

Predinštalované
Originálny Windows® 7 Starter 32
Originálny Windows® XP Home
SUSE Linux Enterprise 11
FreeDOS

Procesor

Procesor Intel® Atom™ N450 (1,66 GHz, 512 kB L2 vyrovnávacia pamäť, 667 MHz FSB)

Čipová sada

Intel® NM10 Express

Pamäť

1 zásuvky SODIMM; Možnosť zvýšenia na 2 GB

Vnútorná pamäť

Pevný disk SATA 160, 250 alebo 320 GB (7200 ot./min.)

Rozširujúca zásuvka

HP externá USB 2.0 CD/DVD R/RW

Obrazovka

25,7 cm (10,1") uhlopriečka, LED podsvietenie, WSVGA (1024 x 600)

Obrázky

Intel® Graphics Media Accelerator 3150

Audio/Vizuálne

Zvuk s vysokým rozlíšením, stereoreproduktory, stereomikrofón, kombinácia konektora pre stereoslúchadlá / mikrofón

Podporované
Originálny Windows® 7 Professional 32

Podpora pre bezdrôtové technológie Broadcom 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11b/g; Broadcom 4312G 802.11b/g Wi-Fi a 2070 Bluetooth 2,1+EDR kombinovaný adaptér; Bluetooth 2.1
Možnosti komunikácie

Integrovaný Realtek Ethernet (10/100/1000 NIC); Modem nie je zahrnutý

Rozširujúce sloty

1 čítačka pamäťových kariet 16-v-1

Porty a konektory

3 USB 2.0; 1 externý VGA monitor; 1 kombinovaný konektor stereo slúchadlá/mikrofón; 1 zdroj str. napájania; 1 RJ-45

Vstupná jednotka

92% nezmenšená klávesnica; Touchpad s dvoma tlačidlami pre výber a skrolovacou zónou; Webkamera VGA

Softvér

HP Support Assistant (iba Windows 7), HP Connection Manager, Pripravené na Microsoft Office so 60-dňovou skúšobnou verziou Office Professional 2007
(vybrané modely), McAfee Total Protection, Adobe Flash Player, PDF Complete

Zabezpečenie

Otvor pre zámok Kensington, podpora BIOS pre Computrace

Rozmery

22,9 (vpredu) × 268 × 178 mm

Hmotnosť

Už od hmotnosti 1,20 kg

Zdroj

3-článková (28 Wh) lítium-iónová batéria alebo 6-článková (62 Wh) lítium-iónová batéria; Externý 40W HP AC adaptér

Výdrž batérie

Až 9h 30min (primárna 6-článková batéria) alebo až 4h 15min (primárna 3-článková batéria)

Riešenia pre rozšírenie

Dokovacia stanica HP USB 2.0, replikátor portov HP Essential USB 2.0, nastaviteľný stojan HP Basic

Záruka

1-ročná záruka s vyzdvihnutím a vrátením (dostupné aktualizácie, predávané samostatne), 1-ročná záruka na hlavnú batériu

1 Hmotnosť sa mení v závislosti od konfigurácie
2 Vyžadujú sa internetové služby

3 Je potrebný bezdrôtový prístupový bod, ktorý nie je súčasťou dodávky. Používanie bezdrôtového pripojenia na internet vyžaduje samostatnú zmluvu o internetovej službe. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená

4 Bezdrôtová technológia WWAN/Gobi vyžaduje samostatnú zmluvu o poskytovaní bezdrôtového dátového pripojenia. Informácie o dostupnosti a pokrytí vo vašej oblasti získate od poskytovateľa služieb. Rýchlosti pripojenia sa budú líšiť v závislosti od polohy,
prostredia, stavu siete a iných faktorov.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby
spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť
HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby či vynechaný text v tejto príručke.
Na inštaláciu softvéru Windows 7 a plné využitie funkčnosti Windows 7 môže byť pre tento systém potrebná buď vyššia verzia, alebo samostatne zakúpený hardvér alebo jednotka DVD. Podrobnosti nájdete na
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Bluetooth je ochranná známka jej majiteľa a spoločnosť Hewlett-Packard ju používa na základe licencie. Microsoft, Windows a Windows Vista sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft. Intel, Centrino a Core
sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v USA a v iných krajinách.
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HP Mini 2102
Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča
systém Windows 7.
Príslušenstvo a služby

Dokovacia stanica HP
USB 2.0

Optimalizuje váš pracovný priestor využitím jednoduchého rozšírenia na
dva monitory a možnosťou pripojiť k notebooku externý monitor a ostatné
periférne zariadenia ako klávesnicu, myš, tlačiareň atď. pomocou jedného
jednoduchého konektora USB 2.0.

Číslo produktu: FQ834AA

Základný nastaviteľný
stojan na prenosný
počítač HP

Základný nastaviteľný podstavec pre prenosný počítač HP s dá použiť na
zmenu vášho prenosného počítača HP na stolné riešenie.

Číslo produktu: AL549AA

HP Professional Series
10.1 púzdro na
notebook

Rad obalov HP Professional 10,1 je perfektné riešenie pre počítače HP Mini.
Jednoducho prenášajte a chráňte váš mini-notebook, keď ste na cestách
alebo medzi stretnutiami.

Číslo produktu: AW209AA

Kombinovaný zámok
notebooku HP

Zabezpečte váš notebook a dokovaciu stanicu s kombinovaným zámkom
notebooku HP Compaq.

Číslo produktu: AY475AA

3-ročná záruka,
nasledujúci pracovný
deň

Ak sa vyskytne problém s počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku,
využite servis na nasledujúci pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný
kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov

Číslo produktu: UK704E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions

