HP Mini 5102
Mini executive

U bent extra mobiel met de 25,7-cm (10,1-inch) diagonale mini,
een stijlvolle en duurzame companion pc met verbazend veel
functionaliteit.

Windows®. Life without Walls™. HP raadt Windows 7 aan.
De beste mini
De HP Mini 5102 is leverbaar in drie modieuze
kleuren (rood, blauw en zwart) en biedt
multi-touch functionaliteit 1 voor handige navigatie,
gezichtsherkenning om gemakkelijk in te loggen
en Corel Home Office voor kantoorproductiviteit.
U blijft onderweg productief met een Intel Atom
processor, een ingebouwde 2-MP webcam 2 en
draadloze technologie.
Aanraken of typen
U werkt sneller en intuïtiever. Het optionele nieuwe
multi-touch scherm maakt het mogelijk met één
vingertop over het scherm te navigeren.
Goed werk, klein apparaat
Deze duurzame companion pc met een gewicht
vanaf 1,2 kg 3 heeft een comfortabel 95%
standaard morsbestendig toetsenbord en een
touchpad zodat u vergelijkbaar werkt als met een
volwaardige notebook. De metalen behuizing uit
aluminium en magnesium beschermt de HP Mini
en met het optionele handvat is hij gemakkelijk te
dragen. Er is keuze uit twee accu-opties 4 voor het
minste gewicht of de langste acculevensduur. En
gezichtsherkenning voor HP ProtectTools maakt het
mogelijk om in te loggen op Windows en
websites door naar de HP Mini te kijken.
Bedrijven zitten niet stil
Met geïntegreerd HP mobiel breedband met
technologie van Gobi 5 heeft u op meer plaatsen
dan ooit tevoren toegang tot internet, het
bedrijfsintranet en uw e-mail.

U houdt contact
U hoeft niet langer met verschillende documenten,
mediabestanden, e-mailcontacten en e-mails te
werken op uw primaire pc en uw Mini. Met HP
QuickSync kunt u uw data snel synchroniseren!

HP Mini 5102
Windows®. Life without Walls™. HP raadt Windows 7 aan.
SPECIFICATIES
Besturingssysteem

Voorgeïnstalleerd
Legitieme Windows®
Legitieme Windows®
Legitieme Windows®
SUSE Linux Enterprise
FreeDOS

7 Home Premium 32
7 Starter
XP Home
11

Ondersteund
Legitieme Windows® 7 Professional 32

Processor

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

Chipset

Intel® NM10 Express

Geheugen

DDR2, 800-MHz, 1024 of 2048 MB; 1 SODIMM-slot; Uit te breiden tot 2 GB

Interne opslag

Serial ATA vaste schijf, 160, 250 of 320 GB (7200-rpm), HP 3D DriveGuard (alleen ondersteund op Windows-modellen)

Upgradeslot

Optionele externe HP USB 2.0 cd/dvd r/rw

Scherm

25,7-cm (10,1-inch diagonaal LED-backlit WSVGA (1024 x 600) of 25,7-cm (10,1-inch) diagonaal LED-backlit HD (1366 x 768), optionele multi-touch
leverbaar in Q2 2010

Video

Intel® Graphics Media Accelerator 3150

Audio/Visueel

High-definition audio, stereoluidsprekers, stereo hoofdtelefoon/lijnuitgang, stereo microfooningang, geïntegreerde stereomicrofoons

Ondersteuning voor draadloos
gebruik

Broadcom 4322G 802.11a/b/g/n Wi-Fi; Broadcom 802.11b/g; Geïntegreerde HP module met draadloze Bluetooth® 2.1-technologie; Optionele HP
un2420 EV-DO/HSPA mobiele breedbandmodule (mobiele serviceprovider vereist); Geschikt voor GPS; HP Wireless Assistant

Communicatie

Marvell Ethernet PCI controller (10/100/1000 NIC); Geen modem inbegrepen

Uitbreidingsslots

1 secure digital/MultiMedia card

Poorten en connectoren

3 USB 2.0; 1 VGA-ingang; 1 netvoeding; 1 RJ-45; 1 stereo microfooningang; 1 stereo hoofdtelefoon/lijnuitgang

Invoerapparaat

95% standaard toetsenbord, morsbestendig; Touchpad met scrollzone; 2-MP webcam

Software

HP Support Assistant (alleen Windows 7), HP QuickLook 3, HP QuickWeb, HP QuickSync, HP Connection Manager, Corel Home Office, klaar voor Microsoft
Office met Office Professional 2007 gratis 60 dagen op proef (geselecteerde modellen), Adobe Flash Player, PDF Complete, Skype, WinZip

Beveiliging

McAfee Total Protection Trial, HP ProtectTools Security Manager, oog voor Kensington-slot, HP Disk Sanitizer, configuratiewachtwoord, wachtwoord bij
opstarten, ondersteuning voor Computrace LoJack Pro voor HP ProtectTools

Afmetingen

23,2 (voorzijde) x 262 x 180 mm; Modellen met Touch: 24,9 (voorzijde) x 262 x 180 mm

Gewicht

Vanaf 1,2 kg

Voeding

4-cels (29-Watt/uur) lithium-ion accu of 6-cels (66-Watt/uur) lithium-ion accu; Externe 40-Watt HP netadapter

Levensduur van de batterij

Tot 10 uur (6-cels primaire accu) of tot 4 uur, 30 minuten (4-cels primaire accu)

Uitbreidingsoplossingen

Optioneel HP USB 2.0 dockingstation

Garantie

1 jaar haal- en brengservice (upgrades worden apart verkocht), 1 jaar garantie op primaire batterij

1 Vanaf half maart 2010 biedt HP touch-functionaliteit voor de HP Mini 5102
2 Internetaansluiting is vereist

3 Gewicht is afhankelijk van de configuratie
4 Wordt apart of als optie verkocht

5 Voor WWAN/Gobi draadloze technologie is een apart aan te schaffen draadloos servicecontract nodig. Informeer bij uw serviceprovider naar de dekking en beschikbaarheid in uw regio. Verbindingssnelheden kunnen variëren afhankelijk van de locatie,
omgeving, netwerkcapaciteit en andere factoren

6 HP QuickLook 3 is toegankelijk als de notebook uit staat onder Windows XP, Windows Vista of Windows 7

wordt niet ondersteund vanuit slaapstand. De werkelijke snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie. Om de functie na verwijdering van de accu weer in te schakelen moet de notebook vóór verder gebruik opnieuw worden opgestart. HP QuickLook 3
op de HP ProBook s-serie vereist een configuratie met Intel en DDR3 of AMD en DDR2

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de
garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in
dit materiaal.
Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware en/of een dvd-drive nodig om de Windows 7 software te installeren en de functionaliteit van Windows 7 volledig te benutten. Meer informatie
vindt u op: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Microsoft, Windows en Windows Vista zijn handelsmerken van de Microsoft groep.
Intel, Celeron en Core zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de VS en andere landen.
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Accessoires en services

HP USB 2.0
dockingstation

Optimaliseert de werkplek door uitbreiding naar een tweede video-optie en
aansluiting van een externe monitor en andere randapparaten zoals
toetsenbord, muis, printer enzovoort via één eenvoudige USB 2.0 ingang op
de notebook.

Bestelnr.: FQ834AA

HP externe USB cd/dvd
r/rw drive

HP USB cd/dvd r/rw drive leest niet alleen dvd-rom discs maar ook cd-rom,
cd-r en dvd-ram discs, zodat gebruikers al hun informatie kunnen opslaan,
delen of meenemen.

Bestelnr.: FS943AA

HP 6-cels 10,6-V
lithium-ion primaire
accu

Contact houden en productief werken waar u ook bent. Tot 8 uur werken
met één acculading. Geen concessies aan de prestaties, de productiviteit of
het gebruiksgemak.

Bestelnr.: AT901AA

HP Professional serie
10.1 notebookhoes

De HP Professional serie 10.1 hoes is een uitstekende oplossing voor HP
Mini pc's. Gemakkelijk uw mini-notebook onderweg of tussen
vergaderingen beschermen.

Bestelnr.: AW209AA

HP notebook comboslot

Het HP Compaq notebook comboslot beveiligt uw notebook en
dockingstation.

Bestelnr.: AY475AA

3 jaar onsite op de
volgende werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op
onsite reparatie op de volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd
technicus

Bestelnr.: UK704E

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions

