HP Mini 5102

Mini αλλά πρακτικός

Μεγιστοποιήστε τη δυνατότητα μετακίνησής σας με τον mini
υπολογιστή διαγωνίου 25,7 cm (10,1"), που περιλαμβάνει έναν
συνδυασμό εντυπωσιακών λειτουργιών σε έναν κομψό αλλά
ανθεκτικό υπολογιστή.

Windows®. Ζήσε χωρίς περιορισμούς. Η HP συνιστά Windows
7.
Ο κορυφαίος mini
Διαθέσιμος σε τρία μοντέρνα χρώματα (κόκκινο,
μπλε και μαύρο), ο HP Mini 5102 διαθέτει
δυνατότητες πολλαπλής αφής 1 για ευκολότερη
πλοήγηση, αναγνώριση προσώπου για εύκολη
σύνδεση και το Corel Home Office για
παραγωγικότητα γραφείου. Παραμείνετε
παραγωγικοί ενώ είστε εν κινήσει, με επεξεργαστή
Intel Atom, ενσωματωμένη κάμερα web 2 MP 2 και
τεχνολογίες ασύρματης σύνδεσης.
Αγγίξτε ή πληκτρολογήστε
Διεκπεραιώστε την εργασία σας ταχύτερα και πιο
αποτελεσματικά. Η προαιρετική νέα οθόνη
χωρητικής πολλαπλής αφής σάς επιτρέπει να
πλοηγείστε στην οθόνη με το άγγιγμα του
δαχτύλου.
Μεγάλες δυνατότητες, μικρές διαστάσεις
Με αρχικό βάρος μόνο 1,20 kg 3, αυτός ο
ανθεκτικός υπολογιστής διαθέτει ένα άνετο
αδιάβροχο πληκτρολόγιο στο 95% του πλήρους
μεγέθους, καθώς και touchpad, ώστε να
απολαμβάνετε την οικεία αίσθηση του φορητού
υπολογιστή πλήρους μεγέθους. Η μεταλλική
επένδυση από αλουμίνιο και μαγνήσιο προστατεύει
τον HP Mini ενώ η προαιρετική χειρολαβή
διευκολύνει τη μεταφορά του. Με δύο επιλογές
μπαταρίας 4, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή με
το μικρότερο βάρος ή αυτή με τη μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής. Επίσης, το Face Recognition for HP
ProtectTools σάς επιτρέπει να συνδέεστε στα
Windows και σε τοποθεσίες web κοιτώντας απλώς
τον HP Mini σας.

Το γραφείο είναι παντού
Η ενσωματωμένη μονάδα HP Mobile Broadband
με την υποστήριξη της Gobi 5 επιτρέπει πρόσβαση
στο Internet, στο εταιρικό intranet και στο email
από περισσότερα σημεία σε σχέση με το παρελθόν.
Συγχρονιστείτε
Αποφύγετε τη διατήρηση πολλαπλών εγγράφων,
αρχείων πολυμέσων, επαφών και μηνυμάτων email
ανάμεσα στο βασικό υπολογιστή σας και στον
Mini. Το HP QuickSync σάς επιτρέπει να
συγχρονίζετε τα δεδομένα σας σε μια στιγμή!

HP Mini 5102
Windows®. Ζήσε χωρίς περιορισμούς. Η HP συνιστά Windows 7.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Λειτουργικό σύστημα

Προεγκατεστημένες
Αυθεντικά Windows® 7 Home Premium 32
Αυθεντικά Windows® 7 Starter
Αυθεντικά Windows® XP Home
SUSE Linux Enterprise 11
FreeDOS

Επεξεργαστής

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

Chipset

Intel® NM10 Express

Μνήµη

DDR2, 800 MHz, 1024 ή 2048 MB; 1 υποδοχή SODIMM; Αναβάθμιση έως 2 GB

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

Σκληρός δίσκος Serial ATA 160, 250 ή 320 GB (7200 rpm), HP 3D DriveGuard (υποστηρίζεται μόνο σε μοντέλα με Windows)

Upgrade Bay

Προαιρετική εξωτερική μονάδα HP USB 2.0 CD/DVD R/RW

Οθόνη

Οθόνη WSVGA (1024 x 600) με οπίσθιο φωτισμό LED και διαγώνιο 25,7 cm (10,1") ή οθόνη HD (1366 x 768) με οπίσθιο φωτισμό LED και διαγώνιο 25,7
cm (10,1"), προαιρετική δυνατότητα χωρητικής πολλαπλής αφής διαθέσιμη το Q2 2010

Γραφικά

Intel® Graphics Media Accelerator 3150

Ήχος/εικόνα

Ήχος υψηλής πιστότητας, στερεοφωνικά ηχεία, στερεοφωνικά ακουστικά/έξοδος, είσοδος στερεοφωνικού μικροφώνου, ενσωματωμένα στερεοφωνικά μικρόφωνα

Υποστηριζόμενες
Αυθεντικά Windows® 7 Professional 32

Υποστήριξη ασύρματης επικοινωνίας Broadcom 4322G 802.11a/b/g/n Wi-Fi, Broadcom 802.11b/g, ενσωματωμένη μονάδα HP με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® 2.1; Προαιρετική μονάδα
HP un2420 EV-DO/HSPA Mobile Broadband (απαιτείται υπηρεσία παροχέα δικτύου κινητής τηλεφωνίας), δυνατότητα GPS, HP Wireless Assistant

Επικοινωνίες

Κάρτα Marvell Ethernet PCI Controller (10/100/1000 NIC); Δεν περιλαμβάνεται μόντεμ

Υποδοχές επέκτασης

1 κάρτα Secure Digital/MultiMedia

Θύρες και υποδοχές

3 USB 2.0, 1 είσοδος VGA, 1 υποδοχή τροφοδοσίας AC, 1 RJ-45, 1 είσοδος στερεοφωνικού μικροφώνου, 1 υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών/έξοδος

Συσκευή εισόδου

Πληκτρολόγιο στο 95% του πλήρους μεγέθους, αδιάβροχο; Touchpad με ζώνη κύλισης; Κάμερα web 2 MP

Λογισμικό

HP Support Assistant (μόνο για Windows 7), HP QuickLook 3, HP QuickWeb, HP QuickSync, HP Connection Manager, Corel Home Office, δυνατότητα
Microsoft Office με έκδοση δοκιμαστικής χρήσης 60 ημερών του Office Professional 2007 (επιλεγμένα μοντέλα), Adobe Flash Player, PDF Complete, Skype,
WinZip

Ασφάλεια

McAfee Total Protection Trial, HP ProtectTools Security Manager, υποδοχή κλειδαριάς Kensington, HP Disk Sanitizer, ρύθμιση κωδικού πρόσβασης, κωδικός
ενεργοποίησης, υποστήριξη Computrace LoJack Pro for HP ProtectTools

Διαστάσεις

23,2 (μπροστά) x 262 x 180 mm, Μοντέλα με δυνατότητα αφής: 24,9 (μπροστά) x 262 x 180 mm

Βάρος

Ξεκινάει από 1,20 kg

Ισχύς

Μπαταρία ιόντων λιθίου 4 στοιχείων (29 WHr) ή μπαταρία ιόντων λιθίου 6 στοιχείων (66 WHr); Εξωτερικό τροφοδοτικό AC HP 40 W

Διάρκεια μπαταρίας

Έως 10 ώρες (κύρια μπαταρία 6 στοιχείων) ή έως 4 ώρες και 30 λεπτά (κύρια μπαταρία 4 στοιχείων)

Λύσεις επέκτασης

Προαιρετικός σταθμός σύνδεσης HP USB 2.0

Εγγύηση

Υπηρεσία παραλαβής και επιστροφής 1 έτους (διατίθενται αναβαθμίσεις, παρέχονται ξεχωριστά), εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία

1 Η HP προγραμματίζει τη διαθεσιμότητα των δυνατοτήτων αφής στον HP Mini 5102 για τα μέσα Μαρτίου 2010
2 Απαιτείται υπηρεσία παροχής Internet

3 Το βάρος θα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση

4 Πωλείται ξεχωριστά ή διατίθεται ως προαιρετικό χαρακτηριστικό

5 Η τεχνολογία ασύρματης σύνδεσης WWAN/Gobi απαιτεί ξεχωριστή αγορά συμβάσεων παροχής ασύρματης λήψης δεδομένων. Απευθυνθείτε στον τοπικό παροχέα υπηρεσιών για κάλυψη και διαθεσιμότητα στην περιοχή σας. Οι ταχύτητες σύνδεσης θα διαφέρουν
ανάλογα με την τοποθεσία, το περιβάλλον, την κατάσταση του δικτύου και άλλους παράγοντες

6 Το HP QuickLook 3 είναι προσβάσιμο όταν ο φορητός υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος σε συστήματα Windows XP, Windows Vista ή Windows 7

Δεν υποστηρίζεται από κατάσταση αδρανοποίησης. Οι χρόνοι ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μετά την αφαίρεση της μπαταρίας, κάντε επανεκκίνηση του φορητού υπολογιστή πριν την επόμενη
χρήση. Το HP QuickLook 3 σε HP ProBook s-series απαιτεί διαμόρφωση με Intel και DDR3 ή AMD και DDR2

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP
αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή
συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Το σύστημα αυτό ενδέχεται να απαιτεί αναβάθμιση ή/και ξεχωριστή αγορά υλικού ή/και μονάδα DVD για την εγκατάσταση των Windows 7 και για να επωφεληθεί πλήρως από τη λειτουργικότητα των Windows 7. Για
λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα του κατόχου της και χρησιμοποιείται από την Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα του
ομίλου εταιρειών Microsoft. Οι ονομασίες Intel, Celeron και Core είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
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HP Mini 5102
Windows®. Ζήσε χωρίς περιορισμούς. Η HP συνιστά Windows
7.
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Σταθμός σύνδεσης HP
USB 2.0

Βελτιώνει το χώρο εργασίας σας αξιοποιώντας την εύκολη επέκταση σε
επιλογές dual video, ενώ συνδέεται στην εξωτερική οθόνη και σε άλλες
περιφερειακές συσκευές, όπως πληκτρολόγιο, ποντίκι, εκτυπωτής κ.λπ., μέσω
μιας απλής σύνδεσης USB 2.0 στον φορητό υπολογιστή σας.

Αριθμός προϊόντος: FQ834AA

Εξωτερική μονάδα
CD/DVD R/RW USB
HP

Η μονάδα HP USB CD/DVD R/RW είναι σχεδιασμένη να διαβάζει δίσκους
DVD-ROM, καθώς και δίσκους CD-ROM, CD-R, DVD-RAM, επιτρέποντας
στους χρήστες να αποθηκεύουν, να μοιράζονται ή να μεταφέρουν μαζί τους
πληροφορίες που έχουν συλλέξει.

Αριθμός προϊόντος: FS943AA

Κύρια μπαταρία ιόντων
λιθίου 10,6V 6
στοιχείων HP

Παραμείνετε συνδεδεμένοι και παραγωγικοί όπου κι αν εργάζεστε. Η διάρκεια
ζωής της μπαταρίας φτάνει τις 8 ώρες. Χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση,
την παραγωγικότητα και την άνεση.

Αριθμός προϊόντος: AT901AA

Θήκη φορητού
υπολογιστή HP
Professional Series
10.1

Η θήκη HP Professional Series 10.1 είναι μια απίθανη λύση για τους
υπολογιστές HP Mini. Μεταφέρετε εύκολα και προστατέψτε το mini-notebook
ενώ μετακινείστε ή μεταξύ συναντήσεων.

Αριθμός προϊόντος: AW209AA

Κλειδαριά combo για
notebook HP

Ασφαλίστε το notebook και το σταθμό σύνδεσής σας με την κλειδαριά
combo φορητού υπολογιστή HP Compaq.

Αριθμός προϊόντος: AY475AA

Τρία έτη, επιτόπου την
επόμενη εργάσιμη
ημέρα

Λάβετε υπηρεσία επιτόπου επισκευής του υπολογιστή σας την επόμενη
εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP για 3 έτη, εάν το
πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως.

Αριθμός προϊόντος: UK704E

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/hpoptions

