HP Mini 5102
Mini Executive

A meglepően nagy tudást rejtő, elegáns, mégis tartós, 25,7
cm-es (10,1"-es) képátlójú minigép révén maximális mobilitás
érhető el.

Windows®. Korlátok nélküli élet. A HP a Windows 7 operációs
rendszert ajánlja.
Csúcskategóriás mini
A három divatos (vörös, kék és fekete) színben
kapható HP Mini 5102 a könnyebb navigálás
érdekében többérintős képességekkel 1, a könnyű
bejelentkezéshez arcfelismeréssel, az irodai
termelékenység elősegítésére pedig Corel Home
Office programcsomaggal rendelkezik. Az Intel
Atom processzor, a beépített 2 MP webkamera 2
és a vezeték nélküli technológiák útközben is
biztosítják a termelékenységet.
Érintés vagy gépelés.
Gyorsabb és intuitívabb munkavégzés. Az
opcionális új kapacitív többérintős képernyőn a
navigálás ujjal végezhető.
Remek tartalom kis csomagban
Ez a csupán 1,20 kg 3 kezdősúlyú, tartós
kiegészítő számítógép kényelmes, a teljes méret
95%-át elérő, cseppálló billentyűzettel és
érintőtáblával rendelkezik, így a teljes méretű
noteszgépekhez hasonló élményt nyújt. A teljes
egészében fémből készült, alumínium és
magnézium burkolat megóvja a HP Mini egységet,
az opcionális hordfül pedig megkönnyíti a
hordozását. A kétféle akkumlátormegoldás 4
lehetővé teszi a kisebb súly vagy a maximális
akkumulátor-üzemidő választását. A HP
ProtectTools eszközhöz tartozó arcfelismerő
technológia a Windowsba és a webhelyekre
történő bejelentkezést egyszerűen, a HP Mini
kamerájába tekintéssel, teszi lehetővé.

Az üzlet sosem áll meg
A Gobi 5 által üzemeltetett beépített HP mobil
szélessáv a korábbinál több helyen teszi lehetővé
az internet, a vállalati intranet és az e-mailek
elérését.
Mindig szinkronban
Nincs szükség a dokumentumok, médiafájlok,
e-mail címjegyzékek és e-mailek az elsődleges
számítógép és a Mini közötti rendezgetésére. A
HP QuickSync révén az adatok pillanatok alatt
szinkronizálhatók!

HP Mini 5102
Windows®. Korlátok nélküli élet. A HP a Windows 7 operációs
rendszert ajánlja.
SPECIFIKÁCIÓK
Operációs rendszer

Előtelepítve
Eredeti Windows® 7 Home Premium 32
Eredeti Windows® 7 Starter
Eredeti Windows® XP Home
SUSE Linux Enterprise 11
FreeDOS

Processzor

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

Lapkakészlet

Intel® NM10 Express

Memória

DDR2, 800 MHz, 1024 vagy 2048 MB; 1 SODIMM bővítőrés; 2 GB-ig bővíthető

Belső tárolás

160, 250 vagy 320 GB-os soros ATA merevlemez (7200 f/p), HP 3D DriveGuard (csak Windowst használó típusokon támogatott)

Bővítőfiók

Opcionális HP külső USB 2.0 CD/DVD R/RW

Képernyő

25,7 cm (10,1") képátlójú, LED-es háttér-világítású WSVGA (1024 x 600) vagy 25,7 cm (10,1") képátlójú, LED-es háttér-világítású HD (1366 x 768), az
opcionális kapacitív többérintős kivitel 2010 második negyedévében lesz elérhető.

Grafikus rendszer

Intel® Graphics Media Accelerator 3150

Hang/kép

High Definition hangrendszer, sztereó hangszórók, sztereó fejhallgató / vonali kimenet, sztereó mikrofonbemenet, beépített sztereó mikrofonok

Vezeték nélküli támogatás

Broadcom 4322G 802.11a/b/g/n Wi-Fi; Broadcom 802.11b/g; HP beépített modul Bluetooth® 2.1 vezeték nélküli technológiával; Opcionális HP un2420
EV-DO/HSPA mobil szélessávú modul (mobilhálózati szolgáltatást igényel); GPS-re alkalmas; HP Wireless Assistant

Kommunikáció

Marvell Ethernet PCI vezérlő (10/100/1000); Modem nem mellékelt

Bővítőhelyek

1 Secure Digital/MultiMedia kártya

Portok és csatlakozók

3 USB 2.0; 1 VGA-bemenet; 1 váltóáramú tápcsatlakozó; 1 RJ-45; 1 sztereó mikrofonbemenet; 1 sztereó fejhallgató-/vonali kimenet

Bemeneti eszköz

95%-ban teljes méretű, cseppálló billentyűzet; Érintőtábla görgetőterülettel; 2 MP webkamera

Szoftver

HP Support Assistant (csak Windows 7 operációs rendszer esetén), HP QuickLook 3, HP QuickWeb, HP QuickSync, HP Connection Manager, Corel Home
Office, Microsoft Office Ready 60 napos Office Professional 2007 próbaváltozattal (egyes típusok esetén), Adobe Flash Player, PDF Complete, Skype, WinZip

Adatvédelem

McAfee Total Protection Trial, HP ProtectTools Security Manager, Kensington zárnyílás, HP Disk Sanitizer, beállítási jelszó, bekapcsolási jelszó, támogatás a
Computrace LoJack Pro for HP ProtectTools megoldáshoz

Méretek

23,2 (elöl) x 262 x 180 mm; Érintőképernyős típusok: 24,9 (elöl) x 262 x 180 mm

Súly

1,20 kg-tól kezdődően

Áramellátás

4 cellás (29 Wh) vagy 6 cellás (66 Wh) lítiumion akkumulátor; Külső 40 W-os HP váltóáramú tápegység

Akkumulátor üzemideje

6 cellás elsődleges akkumulátorral akár 10 óra, 4 cellás elsődleges akkumulátorral akár 4,5 óra

Bővítési megoldások

Opcionális HP USB 2.0 dokkolóegység

Garancia

1 év felvétel és visszaszállítás garancia (kiterjesztés lehetséges, külön megvásárolható), 1 év garancia az elsődleges akkumulátorra

Támogatott
Eredeti Windows® 7 Professional 32

1 A HP a HP Mini 5102 számítógépek érintőképernyős megoldásainak bevezetését 2010 márciusának közepére tervezi
2 Internetszolgáltatást igényel

3 A súly a konfigurációtól függ

4 Külön vagy választható funkcióként vásárolható meg

5 A WWAN/Gobi vezeték nélküli technológia külön megkötött, vezeték nélküli adatszolgáltatási szerződéseket igényel. A területi lefedettségről és elérhetőségről a helyi szolgáltató adhat felvilágosítást. A kapcsolat sebessége a földrajzi elhelyezkedés, a
környezet, a hálózati viszonyok és más tényezők függvényében változhat

6 A HP QuickLook 3 funkció Windows XP, Windows Vista vagy Windows 7 alapú rendszereken a noteszgép kikapcsolt állapotában érhető el

hibernálásból nem támogatott. Az időzítés függhet a rendszer konfigurációjától. Az akkumulátor eltávolítását követően ez a funkció csak a noteszgép újraindítása után érhető el. A HP QuickLook 3 funkció a HP ProBook s-sorozat esetén Intel és DDR3 vagy AMD
és DDR2 konfigurációkat igényel

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz
mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetőek további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért
vagy hiányosságokért.
A Windows 7 szoftver telepítéséhez és a Windows 7 funkcióinak teljes körű kihasználásához ez a rendszer továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolt hardvert és/vagy DVD meghajtót igényelhet. Részletek:
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
A Bluetooth a jogtulajdonos kereskedelmi védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company licenc birtokában használ. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft cégcsoport védjegye. Az Intel, a Celeron és
a Core az Intel Corporation vagy leányvállalatainak védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
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HP Mini 5102
Windows®. Korlátok nélküli élet. A HP a Windows 7 operációs
rendszert ajánlja.
Tartozékok és szolgáltatások

HP USB 2.0
dokkolóegység

A kettős videoopció révén optimalizálható a munkaterület, a külső monitort
és a többi periféria, mint pl. a billentyűzet, az egér és a nyomtató pedig
egyetlen USB 2.0 kapcsolattal csatlakoztatható a noteszgéphez.

Termékszám: FQ834AA

HP External USB
CD/DVD R/RW
meghajtó

A HP USB CD/DVD R/RW meghajtóval a DVD-ROM, CD-ROM, CD-R és
DVD-RAM formátumok olvashatók, így a felhasználók szabadon tárolhatják,
megoszthatják vagy magukkal vihetik a rögzített adatokat.

Termékszám: FS943AA

HP 6 cellás 10,6 V-os
lítiumion elsődleges
akkumulátor

Maradjon kapcsolatban és legyen hatákony - bárhol is dolgozzon. Vigyen
magával akár 8 órára elég akkumulátort. Nem kell választania többé a
teljesítmény, a termelékenység és a kényelem között.

Termékszám: AT901AA

HP Professional Series
10.1 noteszgép tok

A HP Professional Series 10.1 típusú tok remek megoldás a HP Mini
számítógépek számára. A mininoteszgép útközben vagy megbeszélések
között is könnyen hordozható és óvható.

Termékszám: AW209AA

Kombinált zár
HP-noteszgéphez

A HP Compaq noteszgéphez tervezett kombinációs zárral a noteszgép és a
dokkolóegység is biztonságosan lezárható.

Termékszám: AY475AA

3 éves, következő
munkanapi helyszíni
támogatás

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a
következő munkanapon elvégzi a helyszíni javítást, ha a probléma távolról
nem oldható meg

Termékszám: UK704E

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/hpoptions

