HP Mini 5102
Mini Executive

Maximalizujte svou mobilitu pomocí stylového a odolného
počítače mini PC s 25,7cm (10,1") displejem a řadou skvělých
funkcí.

Windows®. Život bez hranic. Společnost HP doporučuje systém
Windows 7.
Premier mini
Počítač HP Mini 5102, který je k dispozici ve třech
módních barvách (červené, modré a černé), je
vybaven funkcemi vícenásobného dotyku 1 pro
snazší navigaci, nástrojem Face Recognition pro
snadné přihlašování a sadou Corel Home Office
pro kancelářské činnosti. Zůstaňte produktivní i na
cestách díky procesoru Intel Atom, integrované
webové kameře 2 MP Webcam 2 a bezdrátovým
technologiím.
Zadejte to dotykem nebo to napište
Zvládněte práci rychleji a intuitivněji. Volitelný
nový kapacitní displej s technologií vícenásobného
dotyku umožňuje navigaci na obrazovce dotykem
prstu.
Dobré věci v malém balení
Tento odolný příruční počítač s hmotností od 1,20
kg 3 je vybaven pohodlnou klávesnicí s 95%
velikostí, která je odolná proti polití, a dotykovou
podložkou, takže ovládání je podobné běžnému
notebooku. Celokovová skříň z hliníku a hořčíku
pomáhá počítač HP Mini chránit a volitelná
rukojeť usnadňuje jeho přenášení. Dvě možnosti
baterií 4 umožňují zvolit mezi lehčí hmotností a
delší životností baterie. A pomocí nástroje Face
Recognition pro HP ProtectTools se můžete
přihlásit k systému Windows či webové stránce
pouhým pohledem na svůj počítač HP Mini.
Obchod nestojí na místě
Integrovaná karta HP Mobile Broadband s
technologií Gobi 5 nabízí přístup k Internetu,
firemnímu intranetu a e-mailu z více míst, než
kdykoli předtím.

Synchronizujte
Vyhněte se nutnosti spravovat množství
dokumentů, souborů médií, e-mailových kontaktů a
e-mailů mezi hlavním počítačem a Mini. Nástroj
HP QuickSync vám pomůže bleskově
synchronizovat data!
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Operační systém

Předinstalováno
Originální Windows® 7 Home Premium 32
Originální Windows® 7 Starter
Originální Windows® XP Home
SUSE Linux Enterprise 11
FreeDOS

Procesor

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

Čipová sada

Intel® NM10 Express

Paměť

DDR2, 800 MHz, 1024 nebo 2048 MB; 1 zásuvka SODIMM; Možnost rozšíření na 2 GB

Interní paměť

Sériový pevný disk ATA 160, 250 nebo 320 GB (7 200 ot./min), technologie HP 3D DriveGuard (pouze u modelů se systémem Windows)

Pozice pro upgrade

Volitelná externí jednotka HP USB 2.0 CD/DVD+/-R/RW

Monitor

Displej WSVGA s podsvícením LED s úhlopříčkou 25,7 cm (10,1") (1024 x 600) nebo displej HD s podsvícením LED s úhlopříčkou 25,7 cm (10,1") (1366 x
768), volitelná kapacitní technologie vícenásobného dotyku k dispozici u modelů Q2, 2010

Grafická karta

Intel® Graphics Media Accelerator 3150

Audio/Visual

High Definition Audio, stereofonní reproduktory, stereofonní výstup pro sluchátka/linku, stereofonní vstup pro mikrofon, zabudovaný mikrofon (stereo)

Podpora bezdrátové sítě

Broadcom 4322G 802.11a/b/g/n Wi-Fi; Broadcom 802.11b/g; Integrovaný modul HP s bezdrátovou technologií Bluetooth® 2.1; Volitelný modul HP
un2420 EV-DO/HSPA Mobile Broadband Module (vyžaduje služby mobilní sítě); Vybaveno pro GPS; HP Wireless Assistant

Komunikace

Síťový řadič Marvell Ethernet PCI (10/100/1000 NIC); Součástí není modem

Rozšiřující sloty

1 karta Secure Digital/MultiMedia

Porty a konektory

3 USB 2.0; 1 VGA-in; 1 vstup střídavého napájení; 1 RJ-45; 1 stereofonní vstup pro mikrofon; 1 stereofonní výstup pro sluchátka/linku

Vstupní zařízení

95 % velikosti standardní klávesnice, s ochranou před tekutinami; Zařízení Touchpad s oblastí posouvání; Webkamera 2MP

Software

HP Support Assistant (pouze Windows 7), HP QuickLook 3, HP QuickWeb, HP QuickSync, HP Connection Manager, Corel Home Office, Microsoft Office
Ready s 60denní zkušební verzí Office Professional 2007 (vybrané modely), Adobe Flash Player, PDF Complete, Skype, WinZip

Zabezpečení

McAfee Total Protection Trial, HP ProtectTools Security Manager, slot na zámek Kensington, HP Disk Sanitizer, instalační heslo, heslo při zapnutí, podpora pro
Computrace LoJack Pro pro HP ProtectTools

Rozměry

23,2 (vpředu) x 262 x 180 mm; Modely s funkcí Touch: 24,9 (vpředu) x 262 x 180 mm

Hmotnost

Od 1,20 kg

Napájení

4článková (29 Wh) nebo 6článková (66 Wh) lithium-iontová baterie; Externí adaptér HP 40 W (stř.)

Životnost baterie

Až 10 hodin (6článková primární baterie) nebo až 4 hodiny 30 minut (4článková primární baterie)

Možnosti rozšíření

Volitelná dokovací stanice HP USB 2.0

Záruka

vyzvednutí a vrácení zařízení do 1 roku (upgrade lze zakoupit samostatně) 1 rok záruka na primární baterii

Podporováno
Originální Windows® 7 Professional (32bitový)

1 Společnost HP plánuje dostupnost dotykových funkcí u modelu HP Mini 5102 od poloviny března 2010
2 Je vyžadována služba přístupu k Internetu
3 Hmotnost se může lišit podle konfigurace

4 Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství

5 Bezdrátová technologie WWAN/Gobi vyžaduje samostatně uzavřenou smlouvu o bezdrátovém přenosu dat. Informujte se u místního poskytovatele služeb o pokrytí a dostupnosti ve vaší oblasti. Rychlost připojení závisí na umístění, prostředí, stavu sítě a
dalších faktorech

6 Funkce HP QuickLook 3 je k dispozici, když je notebook se systémy Windows XP, Windows Vista nebo Windows 7 vypnutý

není podporována, když se notebook nachází v režimu spánku. Doba přechodu do tohoto režimu se může lišit v závislosti na konfiguraci systému. Chcete-li tuto funkci použít po vyjmutí baterie, notebook před dalším použitím restartujte. Funkce HP QuickLook 3 u
notebooků HP ProBook řady S vyžaduje procesory Intel a paměť DDR3 nebo procesory AMD a paměť DDR2

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/notebooks
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Příslušenství a služby

Dokovací stanice HP
USB 2.0

Jediným připojením k portu USB 2.0 v notebooku optimalizuje využití
pracovního stolu. Poskytuje porty pro připojení periferií, jako například
klávesnice, myši či tiskárny, a dva videokonektory pro externí monitor.

Produktové číslo: FQ834AA

Externí jednotka HP
USB CD/DVD R/RW

Jednotka HP USB CD/DVD R/RW byla vytvořena pro čtení disků DVD-ROM,
CD-ROM, CD-R a DVD-RAM: Umožňuje uživatelům ukládat, sdílet a
přenášet získané informace.

Produktové číslo: FS943AA

6článková Li-Ion
primární baterie HP,
10,6 V

Buďte připojeni a produktivní, ať jste kdekoli. Zajistí vám až 8 hodin
provozu baterie. Není nutné obětovat výkonnost, produktivitu ani pohodlí.

Produktové číslo: AT901AA

Obal na notebook řady
HP Professional 10.1

Obal HP Professional řady 10.1 je vynikajícím řešením pro zařízení HP Mini
PCs. Slouží pro snadné přenášení zařízení na cestách nebo mezi
pracovními schůzkami.

Produktové číslo: AW209AA

Kombin. zámek k
notebooku HP

Zabezpečení notebooku a dokovací stanice pomocí zámku HP Compaq
Notebook Combo Lock.

Produktové číslo: AY475AA

3letá záruka, další
pracovní den u
zákazníka

Získejte pro své zařízení 3letou záruku na opravy u zákazníka následující
pracovní den kvalifikovaným technikem společnosti HP v případě, že
problém nelze vyřešit na dálku.

Produktové číslo: UK704E

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/hpoptions

