HP Mini 5102
Mini Executive

Maximize a sua mobilidade com o mini de 25,7 cm (10,1 pol.)
na diagonal que engloba capacidades espantosas num PC de
companhia com estilo e durável.

Windows®. Uma vida sem Limites. A HP recomenda o
Windows 7.
O mini por excelência
Disponível em três cores da moda (vermelho, azul
e preto) o HP Mini 5102 conta com capacidades
multi-tácteis 1 para uma navegação mais fácil,
Reconhecimento Facial para aceder mais
facilmente e Corel Home Office para maior
produtividade. Mantenha a produtividade mesmo
em movimento com um processador Intel Atom,
câmara web integrada de 2 MP 2 e tecnologias
sem fios.
Toque ou escreve
Faça o seu trabalho de forma mais rápida e
intuitiva. A nova capacidade opcional de ecrã
multi-táctil permite-lhe navegar pelo ecrã com o
toque de um dedo.
Coisas boas numa pequena embalagem
Desde 1,20 kg 3, este PC de companhia durável
tem um teclado com 95% do tamanho total,
resistente a derrames, e um painel táctil que lhe
garantem uma familiaridade de um notebook de
tamanho total. A caixa totalmente em alumínio e
magnésio ajuda-o a proteger o seu HP Mini e a
alça opcional torna-o fácil de transportar. Duas
opções de bateria 4 permitem escolher entre a
versão mais leve e a mais autónoma. O
Reconhecimento Facial HP ProtectTools permite-lhe
aceder ao Windows e a websites olhando
simplesmente para o seu HP Mini.
Os negócios não ficam parados
A HP Mobile Broadband integrada e alimentada
pelo Gobi 5 permite-lhe aceder à Internet, à
Intranet da empresa e ao correio electrónico em
mais locais do que nunca.

Mantenha-se sincronizado
Evite manter múltiplos documentos, ficheiros
multimédia, contactos de e-mail, e e-mails entre o
seu PC principal e o seu Mini. O HP QuickSync
permite a sincronização imediata de dados!

HP Mini 5102
Windows®. Uma vida sem Limites. A HP recomenda o Windows 7.
ESPECIFICAÇÕES
Sistema operativo

Pré-instalado
Windows® 7 Home Premium genuíno 32
Genuíno Windows® 7 Starter
Windows® XP Home genuíno
SUSE Linux Enterprise 11
FreeDOS

Processador

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

Chipset

Intel® NM10 Express

Memória

DDR2, 800 MHz, 1024 ou 2048 MB; 1 slots SODIMM; Expansível a 2 GB

Armazenamento Interno

Disco rígido serial ATA 160, 250 ou 320 GB (7200 rpm), HP 3D DriveGuard (suportado apenas em modelos Windows)

Baía para actualização:

USB 2.0 CD/DVD R/RW Externo HP opcional

Ecrã

LED-backlit WSVGA (1024 x 600) 25,7 cm (10,1") diagonal ou LED-backlit HD (1366 x 768) 25,7 cm (10,1") diagonal, capacidade opcional multi-táctil
disponível em Q2, 2010

Gráficos

Intel® Graphics Media Accelerator 3150

Áudio/Visual

Áudio de alta definição, altifalantes estéreo, saída de auscultadores/linha estéreo, entrada de microfone estéreo, microfones estéreo integrados

Suportados
Windows® 7 Professional genuíno 32

Suporte para Comunicações Sem Fios Broadcom 4322G 802.11a/b/g/n Wi-Fi; Broadcom 802.11b/g; Módulo HP integrado com Tecnologia Sem Fios Bluetooth®2.1; Módulo de Banda Larga
móvel HP un2420 EV-DO/HSPA opcional (necessário serviço de operadora de rede móvel); GPS activado; HP Wireless Assistant

Comunicações

Controlador Ethernet PCI Marvell (10/100/1000 NIC); Sem modem incluído

Slots de expansão

1 placa secure digital/MultiMedia

Portas e Ligações

3 USB 2.0; 1 VGA-in; 1 alimentação CA; 1 RJ-45; 1 entrada de microfone estéreo; 1 saída p/auscultadores estéreo;

Dispositivo de Entrada

Teclado tamanho real 95%, resistente a salpicos; Touchpad com zona de deslocamento; Webcam 2MP

Software

Assistente de Suporte HP (apenas Windows 7), HP QuickLook 3, HP QuickWeb, HP QuickSync, HP Connection Manager, Corel Home Office, Pronto para
Microsoft Office com edição de teste de 60 dias de Office Professional 2007 (modelos seleccionados), Adobe Flash Player, PDF Complete, Skype, WinZip

Segurança

McAfee Total Protection Trial, HP ProtectTools Security Manager, Kensington Lock Slot, HP Disk Sanitizer, Palavra-passe de configuração, Palavra-passe de
ligação, Suporte para Computrace LoJack Pro para HP ProtectTools

Dimensões

23,2 (frente) x 262 x 180 mm; Modelos com Táctil: 24,9 (frente) x 262 x 180 mm

Peso

A partir de 1,20 kg

Alimentação

Bateria de iões de lítio com 4 células (29 WHr) ou bateria de iões de lítio com 6 células (66 WHr); Adaptador externo HP de CA de 40 W

Autonomia da bateria

Até 10h (bateria primária de 6 células) ou até 4h 30min (bateria primária de 4 células)

Soluções de Expansão

Estação de Ancoragem USB 2.0 HP opcional

Garantia

1 ano com recolha e devolução (estão disponíveis melhoramentos, vendidos separadamente), 1 ano de garantia para a bateria primária

1 A HP tem prevista a disponibilidade de capacidades tácteis no HP Mini 5102 em Março de 2010
2 necessário serviço de Internet

3 O peso varia consoante configuração

4 Vendido separadamente ou adquirido como função opcional

5 A tecnologia sem fios WWAN/Gobi exige a aquisição de contratos de serviços de dados sem fios. Consulte o seu fornecedor de serviços acerca da dispon. e cobertura na sua área. As vel. de lig. irão variar consoante a localização, ambiente, condições de
rede e outros factores

6 HP QuickLook 3 está acessível quando o portátil está desligado no Windows XP, Windows Vista ou 7 sistemas com base no Windows

não suporta hibernação. Os tempos podem variar dependendo da configuração do sistema. Para activar a função após ser retirada a bateria, reiniciar o notebook antes de o utilizar. O HP QuickLook 3 da série s da HP ProBook requer a configuração com Intel
e DDR3 ou AMD e DDR2

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas
nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nada neste documento pode ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por quaisquer
omissões ou erros técnicos ou editoriais contidos neste documento.
Este sistema pode necessitar da actualização e/ou da aquisição em separado de hardware e/ou de um controlador DVD para instalar o software Windows 7 e tirar todo o partido da funcionalidade do Windows 7.
Ver http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ para mais informações.
Bluetooth é uma marca comercial do respectivo proprietário e é utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença. Microsoft, Windows e Windows Vista são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft.
Intel, Core e Celeron são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Intel Corporation ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos e noutros países.
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HP Mini 5102
Windows®. Uma vida sem Limites. A HP recomenda o
Windows 7.
Acessórios e Serviços

Estação de Ancoragem
USB 2.0 HP

Optimiza o seu local de trabalho aproveitando a expansão fácil para
opções de vídeo duplo e liga-se ao seu monitor externo e a outros
periféricos como teclado, rato, impressora, etc. através de uma simples
ligação USB 2.0 ao seu notebook.

Número do produto: FQ834AA

Unidade USB externa
HP CD/DVD R/RW

Unidade HP USB CD/DVD R/RW concebida para ler DVD-ROM bem como
CD-ROM, CD-R, DVD-RAM, permitindo aos utilizadores guardar, partilhar
ou levar informação que capturaram.

Número do produto: FS943AA

Bateria principal iões
de lítio 6 células 10,6V
HP

Mantenha-se ligado e seja produtivo onde quer que trabalhe. Dá-lhe
autonomia de bateria até 8 horas. Não é necessário sacrificar o
desempenho, a produtividade ou a conveniência.

Número do produto: AT901AA

Manga de Notebook
HP Professional Series
10.1

A Capa de Série HP Professional 10,1 é uma óptima solução para os PCs
Mini HP. Transporte e proteja facilmente o seu mini-notebook entre reuniões
ou em movimento.

Número do produto: AW209AA

Cabo de bloqueio
notebook HP

Mantenha o seu notebook e estação de ancoragem seguros com o fecho
combo do notebook HP Compaq.

Número do produto: AY475AA

3 anos, dia útil
seguinte, no local

Durante 3 anos, terá a reparação do seu computador no local, no dia útil
seguinte por parte de um técnico qualificado da HP, se a questão não
puder ser resolvida remotamente

Número do produto: UK704E

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/hpoptions

