HP Mini 5102

Niewielkie wymiary, duże możliwości

Zwiększ swoją mobilność dzięki mininotebookowi z ekranem o
przekątnej 25,7 cm (10,1"), który oferuje wyjątkowe funkcje
oraz modną i trwałą konstrukcję.

Windows®. Życie bez ograniczeń. HP zaleca system Windows
7.
Doskonały mininotebook
Notebook HP Mini 5102 jest dostępny w trzech
modnych kolorach (czerwonym, niebieskim i
czarnym) i oferuje wygodny ekran dotykowy1,
technologię rozpoznawania twarzy zapewniającą
łatwe logowanie, a także pakiet biurowy Corel
Home Office. Zachowaj produktywność w
podróży dzięki procesorowi Intel Atom,
zintegrowanej kamerze internetowej o
rozdzielczości 2 megapikseli2 oraz obsłudze
technologii bezprzewodowych.
Interfejsy dotykowe lub klawiatura
Szybsze i bardziej intuicyjne wykonywanie zadań.
Opcjonalny nowy pojemnościowy ekran dotykowy
umożliwia wybór odpowiednich opcji za pomocą
dotyku.
Wysoka wydajność, niewielkie rozmiary
Ten trwały dodatkowy komputer, ważący w wersji
podstawowej 1,20 kg3, jest wyposażony w
wygodną, odporną na zalanie klawiaturę o
wielkości 95% pełnowymiarowej klawiatury oraz
tabliczkę dotykową, która zapewni komfort
użytkownikom przyzwyczajonym do pracy na
większym notebooku. Metalowa obudowa
wykonana z aluminium i magnezu pomaga
chronić notebook HP Mini, a opcjonalny uchwyt
ułatwia jego przenoszenie. Dwa typy
akumulatorów4 dają możliwość wyboru pomiędzy
niewielką wagą a długim czasem pracy
urządzenia. Rozwiązanie Face Recognition for HP
ProtectTools sprawia, że logowanie do systemu
Windows i witryn internetowych wymaga jedynie
spojrzenia na notebook HP Mini.

Biznes nie stoi w miejscu
Zintegrowana technologia HP Mobile Broadband
z technologią Gobi5 zapewnia dostęp do
Internetu, firmowego Intranetu i poczty
elektronicznej w dowolnym miejscu.
Pełna synchronizacja
Unikaj przechowywania wielu wersji dokumentów,
plików multimedialnych, kontaktów pocztowych i
wiadomości e-mail na komputerze głównym i
notebooku Mini. Oprogramowanie HP QuickSync
umożliwia łatwą synchronizację danych.

HP Mini 5102
Windows®. Życie bez ograniczeń. HP zaleca system Windows 7.
DANE TECHNICZNE
System operacyjny

Zainstalowane fabrycznie
Oryginalny Windows® 7 Home Premium 32
Oryginalny Windows® 7 Starter
Oryginalny Windows® XP Home
SUSE Linux Enterprise 11
FreeDOS

Procesor

Procesor Intel® Atom™ N450 (1,66 GHz, 512 KB pamięci podręcznej L2, magistrala FSB 667 MHz)

Zestaw układów

Intel® NM10 Express

Pamięć

DDR2, 800 MHz, 1024 lub 2048 MB; 1 gniazdo SODIMM; Możliwość rozbudowy do 2 GB

Wewnętrzna pamięć masowa

Dysk twardy Serial ATA 160, 250 lub 320 GB (7200 obr./min), HP 3D DriveGuard (obsługiwany tylko przez modele z systemem Windows)

Wnęka rozszerzeń:

Opcjonalny zewnętrzny napęd HP CD/DVD R/RW USB 2.0

Wyświetlacz

Ekran WSVGA z podświetlaniem LED o przekątnej 25,7 cm (10,1") (1024 x 600) lub HD z podświetlaniem LED o przekątnej 25,7 cm (10,1") (1366 x 768),
opcjonalny pojemnościowy ekran dotykowy będzie dostępny w Q2 2010 r.

Grafika

Akcelerator graficzny Intel® Graphics Media Accelerator 3150

Audiowizualny

Dźwięk High Definition, głośniki stereo, wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio (line out), wejście mikrofonu stereo, wbudowane mikrofony stereo

Obsługa komunikacji
bezprzewodowej

Karta sieciowa Wi-Fi Broadcom 4322G 802.11a/b/g/n; Karta sieciowa Broadcom 802.11b/g; Zintegrowany moduł HP z technologią bezprzewodową
Bluetooth® 2.1; Opcjonalny moduł szerokopasmowy HP un2420 EV-DO/HSPA Mobile Broadband (wymaga usług operatora sieci telefonii komórkowej);
Obsługa nawigacji GPS; HP Wireless Assistant

Komunikacja

Marvell Ethernet PCI Controller (karta sieciowa 10/100/1000); Bez modemu

Gniazda rozszerzeń

1 gniazdo na kartę Secure Digital/MultiMedia

Porty i złącza

3 porty USB 2.0; 1 port VGA-in; 1 gniazdo zasilania; 1 port RJ-45; 1 wejście mikrofonu stereo; 1 wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio

Urządzenie wejściowe

Klawiatura odporna na zalania (95% pełnowymiarowej); Tabliczka dotykowa z przewijaniem; Kamera internetowa 2 MP

Oprogramowanie

HP Support Assistant (tylko Windows 7), HP QuickLook 3, HP QuickWeb, HP QuickSync, HP Connection Manager, Corel Home Office, Microsoft Office
Ready z 60-dniową wersją próbną oprogramowania Office Professional 2007 (wybrane modele), Adobe Flash Player, PDF Complete, Skype, WinZip

Bezpieczeństwo

Wersja próbna McAfee Total Protection, HP ProtectTools Security Manager, gniazdo blokady Kensington, HP Disk Sanitizer, hasło konfigurowania, hasło
uruchomieniowe, obsługa Computrace LoJack Pro for HP ProtectTools

Wymiary

23,2 (z przodu) x 262 x 180 mm; Modele z interfejsem dotykowym: 24,9 (z przodu) x 262 x 180 mm

Waga

Od 1,20 kg

Zasilanie

4-ogniwowy (29 Wh) lub 6-ogniwowy (66 Wh) akumulator litowy; Zasilacz zewnętrzny HP 40 W

Czas pracy akumulatora

Do 10 godz. z 6-ogniwowym akumulatorem podstawowym lub do 4,5 godz. z 4-ogniwowym akumulatorem podstawowym

Rozszerzenia

Opcjonalna stacja dokująca HP USB 2.0

Gwarancja

Roczny serwis z odbiorem i odesłaniem do klienta (dostępne są rozszerzenia gwarancji sprzedawane oddzielnie), roczna gwarancja na akumulator
podstawowy

Obsługiwany
Oryginalny Windows® 7 Professional 32

1 HP planuje wprowadzenie na rynek komputerów HP Mini 5102 wyposażonych w ekran dotykowy w połowie marca 2010 r.
2 Wymagane usługi internetowe
3 Waga zależy od konfiguracji

4 Sprzedawany osobno lub jako wyposażenie opcjonalne

5 Korzystanie z technologii łączności bezprzewodowej WWAN/Gobi wymaga zawarcia oddzielnej umowy o świadczenie usług. Aby uzyskać informacje dotyczące dostępności i zasięgu na danym obszarze, należy skontaktować się z lokalnym usługodawcą.
Szybkość połączenia może się różnić w zależności od lokalizacji, środowiska, stanu sieci i innych czynników

6 Funkcja HP QuickLook 3 jest dostępna, jeśli wyłączony notebook ma zainstalowany system Windows XP, Windows Vista lub Windows 7

Funkcja ta nie jest obsługiwana w trybie hibernacji. Czas reakcji zależy od konfiguracji systemu. Aby włączyć funkcję po odłączeniu akumulatora, przed użyciem notebooka należy go zrestartować. Funkcja HP QuickLook 3 w notebookach HP ProBook serii s
wymaga konfiguracji z procesorem firmy Intel i pamięcią DDR3 lub firmy AMD i pamięcią DDR2

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w
oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy
techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
Do instalacji systemu operacyjnego Windows 7 i pełnego dostępu do wszystkich jego funkcji w tym systemie może być wymagane uaktualnienie i/lub zakup dodatkowego sprzętu i/lub napędu DVD. Szczegółowe
informacje można znaleźć pod adresem http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela, wykorzystywanym przez firmę Hewlett-Packard na podstawie licencji. Microsoft, Windows i Windows Vista są znakami towarowymi przedsiębiorstw z
grupy Microsoft. Intel, Celeron i Core są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
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HP Mini 5102
Windows®. Życie bez ograniczeń. HP zaleca system Windows
7.
Akcesoria i usługi

Stacja dokowania HP
USB 2.0

Uporządkuj swoje miejsce pracy dzięki ułatwiającym rozbudowę
podwójnym funkcjom wideo i możliwości podłączania do notebooka
zewnętrznego monitora i innych urządzeń peryferyjnych, jak klawiatura,
mysz czy drukarka, przez 1 port USB.

Numer produktu: FQ834AA

Zewnętrzny napęd HP
CD/DVD R/RW USB

Napęd CD/DVD R/RW USB HP obsługuje płyty DVD-ROM oraz CD-ROM,
CD-R, DVD-RAM i umożliwia przechowywanie, udostępnianie oraz
przenoszenie zapisanych danych.

Numer produktu: FS943AA

6-komorowy litowy
akumulator
podstawowy HP 10,6
V

Zachowaj łączność i wydajność bez względu na miejsce, w którym
pracujesz. Masz do dyspozycji do 8 godzin pracy akumulatora. Nie trzeba
rezygnować z wydajności, produktywności ani wygody.

Numer produktu: AT901AA

Futerał na notebook HP
seria Professional 10.1

Pokrowiec HP Professional serii 10.1 to doskonałe rozwiązanie do
notebooków HP Mini. W prosty sposób chroni notebooka podczas podróży
lub między kolejnymi spotkaniami.

Numer produktu: AW209AA

Zamek combo do
notebooka HP

Zamek combo do notebooka HP Compaq zabezpiecza notebooka i stację
dokującą.

Numer produktu: AY475AA

3 lata, serwis w
następnym dniu
roboczym, w miejscu
instalacji

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa komputera zostanie
przeprowadzona z dojazdem na miejsce w następnym dniu roboczym
przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP

Numer produktu: UK704E

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/hpoptions

