HP Mini 5102
Výkonné Mini

Maximalizujte mobilitu s mini s 25,7 cm (10,1") uhlopriečkou,
ktorý obsahuje úžasnú funkcionalitu štýlovom, ešte odolnejšom
počítači.

Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča
systém Windows 7.
Špičkové mini
HP Mini 5102 je dostupný v troch elegantných
farbách (červená, modrá a čierna) a poskytuje
možnosti multi-dotyku 1 pre jednoduchšiu
navigáciu, rozpoznanie tváre pre jednoduché
prihlásenie a Corel Home Office pre produktivitu v
kancelárii. Zostaňte produktívni na cestách s
procesorom Intel Atom, integrovanou 2 MP
Webkamerou 2 a bezdrôtovými technológiami.
Vyťukajte to alebo napíšte
Dokončite prácu rýchlejšie a intuitívnejšie.
Voliteľný nový kapacitný viacdotykový displej vám
umožní pohybovať sa po obrazovke iba dotykom
prsta.
Výhodná kúpa, malé balenie
S hmotnosťou už od 1,20 kg 3 tento trvácny
počítač obsahuje pohodlnú klávesnicu s 95%
plnou veľkosťou, ktorá je odolná voči rozliatiu a
navyše touchpad, ktorý vás posunie bližšie k
bežným notebookom plnej veľkosti. Celokovový
kryt z hliníka a horčíka pomáha chrániť váš HP
Mini a voliteľná rukoväť umožňuje jednoduché
prenášanie. Dve možnosti batérií 4 vám umožňujú
zvoliť medzi nižšou hmotnosťou alebo dlhšou
výdržou batérie. A rozpoznanie tváre pre HP
ProtectTools vám umožňuje prihlásiť sa do
Windows a webových stránok jednoducho
pohľadom na váš HP Mini.
Práca už viac nebude čakať
Integrovaný HP Mobile Broadband napájaný z
Gobi 5 umožňuje pristupovať k internetu,
firemnému intranetu a e-mailom z viac miest ako
kedykoľvek predtým.

Zostaňte spojení
Vyhnite sa udržiavaniu niekoľkých dokumentov,
mediálnych súborov, emailových kontaktov a
emailov medzi vašim hlavným počítačom a vašim
Mini. HP QuickSync vám umožňuje jednoducho
synchronizovať vaše údaje!

HP Mini 5102
Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča systém
Windows 7.
ŠPECIFIKÁCIE
Operačný systém

Predinštalované
Originálny Windows® 7 Home Premium 32
Originálny Windows® 7 Starter
Originálny Windows® XP Home
SUSE Linux Enterprise 11
FreeDOS

Procesor

Procesor Intel® Atom™ N450 (1,66 GHz, 512 kB L2 vyrovnávacia pamäť, 667 MHz FSB)

Čipová sada

Intel® NM10 Express

Pamäť

DDR2, 800 MHz, 1024 alebo 2048 MB; 1 zásuvky SODIMM; Možnosť zvýšenia na 2 GB

Vnútorná pamäť

Pevný disk ATA 160, 250 alebo 320 GB (7 200 ot./min.), nástroj HP 3D DriveGuard (podporovaný len v modeloch s OS Windows)

Rozširujúca zásuvka

Voliteľná externá HP USB 2.0 CD/DVD R/RW

Obrazovka

25,7 cm (10,1") uhlopriečka, LED podsvietenie WSVGA (1024 x 600) alebo 25,7 cm (10,1") uhlopriečka, LED podsvietenie, HD (1366 x 768), voliteľný
kapacitný multi-dotykový dostupný v Q2, 2010

Obrázky

Intel® Graphics Media Accelerator 3150

Audio/Vizuálne

Zvuk s vysokým rozlíšením, stereo reproduktory, výstup na stereo slúchadlá, vstup pre stereo mikrofón, vstavané stereo mikrofóny

Podporované
Originálny Windows® 7 Professional 32

Podpora pre bezdrôtové technológie Broadcom 4322G 802.11a/b/g/n Wi-Fi; Broadcom 802.11b/g; HP integrovaný modul s bezdrôtovou technológiou Bluetooth® 2.1; Voliteľný mobilný
širokopásmový modul HP un2420 EV-DO/HSPA (vyžaduje službu mobilného operátora); S možnosťou GPS; HP Wireless Assistant

Možnosti komunikácie

Sieťový PCI radič Marvell (10/100/1000 NIC); Modem nie je zahrnutý

Rozširujúce sloty

1 karta secure digital/MultiMedia

Porty a konektory

3 USB 2.0; 1 VGA-vstup; 1 zdroj str. napájania; 1 RJ-45; 1 vstup pre stereomikrofón; 1 stereoslúchadlá/výstup line

Vstupná jednotka

Klávesnica 95% plného rozmeru, vodeodolná; Dotyková podložka so scrollovacou zónou; 2MP webkamera

Softvér

HP Support Assistant (iba Windows 7), HP QuickLook 3, HP QuickWeb, HP QuickSync, HP Connection Manager, Corel Home Office, Pripravené na
Microsoft Office so 60-dňovou skúšobnou verziou Office Professional 2007 (vybrané modely), Adobe Flash Player, PDF Complete, Skype, WinZip

Zabezpečenie

McAfee Total Protection Trial, HP ProtectTools Security Manager, otvor pre zámok Kensington, HP Disk Sanitizer, nastavenie hesla, heslo pri zapnutí, Podpora
pre Computrace LoJack Pro pre HP ProtectTools

Rozmery

23,2 (vpredu) × 262 × 180 mm; Modely s dotykom: 24,9 (vpredu) × 262 × 180 mm

Hmotnosť

Už od hmotnosti 1,20 kg

Zdroj

4-článková (29 Wh) lítium-iónová batéria alebo 6-článková (66 Wh) lítium-iónová batéria; Externý 40W HP AC adaptér

Výdrž batérie

Až 10 hodín (primárna 6-článková batéria) alebo až 4h 30min (primárna 4-článková batéria)

Riešenia pre rozšírenie

Voliteľná dokovacia stanica HP USB 2.0

Záruka

1-ročná záruka s vyzdvihnutím a vrátením (dostupné aktualizácie, predávané samostatne), 1-ročná záruka na hlavnú batériu

1 HP plánuje dostupnosť dotykových možností pri HP Mini 5102 v strede marca 2010
2 Potrebná internetová služba

3 Hmotnosť sa mení v závislosti od konfigurácie

4 Predávané samostatne alebo zakúpené ako voliteľná funkcia

5 Bezdrôtová technológia WWAN/Gobi vyžaduje samostatnú zmluvu o poskytovaní bezdrôtového dátového pripojenia. Informácie o dostupnosti a pokrytí vo vašej oblasti získate od miestneho poskytovateľa služieb. Rýchlosti pripojenia sa budú líšiť v závislosti
od polohy, prostredia, stavu siete a iných faktorov

6 HP QuickLook 3 je prístupné zo systémov s Windows XP, Windows Vista alebo Windows 7 pri vypnutom prenosnom počítači

nie je podporované z dlhodobého spánku. Časovania sa môžu meniť podľa konfigurácie systému. Na aktivovanie tejto funkcie po vybratí batérie sa musí prenosný počítač pred ďalším používaním reštartovať. HP QuickLook 3 v sérii S HP ProBook sa musí
zostaviť s Intel a DDR3 alebo AMD a DDR2

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby
spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť
HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby či vynechaný text v tejto príručke.
Na inštaláciu softvéru Windows 7 a plné využitie funkčnosti Windows 7 môže byť pre tento systém potrebná buď vyššia verzia, alebo samostatne zakúpený hardvér alebo jednotka DVD. Podrobnosti nájdete na
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Bluetooth je ochranná známka jej majiteľa a spoločnosť Hewlett-Packard ju používa na základe licencie. Microsoft, Windows a Windows Vista sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft. Intel, Centrino a Core
sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v USA a v iných krajinách.
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HP Mini 5102
Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča
systém Windows 7.
Príslušenstvo a služby

Dokovacia stanica HP
USB 2.0

Optimalizuje váš pracovný priestor využitím jednoduchého rozšírenia na
dva monitory a možnosťou pripojiť k notebooku externý monitor a ostatné
periférne zariadenia ako klávesnicu, myš, tlačiareň atď. pomocou jedného
jednoduchého konektora USB 2.0.

Číslo produktu: FQ834AA

Externá mechanika HP
USB CD/DVD R/RW

Jednotka HP USB CD/DVD R/RW je navrhnutá na čítanie diskov DVD-ROM
rovnako ako CD-ROM, CD-R, diskov DVD-RAM, čím umožňuje používateľom
ukladať, zdieľať a nosiť so sebou zaznamenané informácie.

Číslo produktu: FS943AA

Primárna 6 článková
Li-Ion batéria HP 10,6V

Ostaňte pripojený a produktívny kdekoľvek idete. Ohúri vás s výdržou
batérie až 8 hodín. Nie je potrebné obetovať výkon, produktivitu alebo
pohodlie.

Číslo produktu: AT901AA

HP Professional Series
10.1 púzdro na
notebook

Rad obalov HP Professional 10,1 je perfektné riešenie pre počítače HP Mini.
Jednoducho prenášajte a chráňte váš mini-notebook, keď ste na cestách
alebo medzi stretnutiami.

Číslo produktu: AW209AA

Kombinovaný zámok
notebooku HP

Zabezpečte váš notebook a dokovaciu stanicu s kombinovaným zámkom
notebooku HP Compaq.

Číslo produktu: AY475AA

3-ročná záruka,
nasledujúci pracovný
deň

Ak sa vyskytne problém s počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku,
využite servis na nasledujúci pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný
kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov

Číslo produktu: UK704E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions

