
HP Mini 210-2050ec PC
Windows®. Život bez hranic. Společnost HP doporučuje systém Windows 7.

Tento notebook je určen pro lidi s aktivním životním stylem a je dostupný ve čtyřech
elegantních barvách. Díky řadové 6článkové baterii získáte energii navíc a
prodloužíte dobu provozu notebooku.

● Ultrakompaktní a ultralehký notebook, který si s sebou
můžete vzít kamkoli.
Vezměte notebook a vyrazte na cestu! Je tenký, lehký a
elegantní. Dodává se ve čtyřech stylových barvách a k
dispozici má množství kompatibilního příslušenství. Ideální
společník pro lidi s aktivním životní styl, který dokazuje, že to
skutečně nejlepší se dodává v malém balení.

● Kdykoli a kdekoli: osobní počítač, který máte neustále po
ruce.
Získejte rychlý přístup k Internetu, fotografiím, hudbě a
dalším souborům během několika sekund – kdykoli a kdekoli.
Na cestách můžete procházet Internet, přehrávat hudbu,
prohlížet fotografie a také vytvářet, upravovat nebo
aktualizovat soubory, které pak posléze snadno
synchronizujete s hlavním počítačem.

● Buďte připojeni celý den bez potřeby dalšího dobíjení
baterie.
Pokud jste na cetách můžete zůstat připojení po celý den
bez toho, aby vám došla energie. Tento mininotebook
zvládne mnohem víc – na jedno nabití. Díky dlouhé

životnosti baterií HP až 10,5 hodiny získáte nízkou spotřebu
a skvělý výkon.

● Získejte špičkový zvuk díky technologii Dolby Advanced
Audio.
Řada notebooků HP Mini 210-2000 PC je dodávána se
systémem Originální Windows® 7 Starter, displeje HD
BrightView Infinity o úhlopříčce až 25,6 cm (10,1”) a
podporou technologie Blu-ray. Získejte vynikající zvuk díky
technologii Dolby Advanced Audio.

● Nedělejte kompromisy na základě svých psacích návyků.
Tento tenky a lehký notebook je vybavený klávesnicí téměř v
plné velikost. Psaní na klávesnici je pohodlné a snadné. K
dispozici máte také zařízení Clickpad s podporou gest, která
na cestách umožňuje snadnou navigaci na obrazovce.
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Operační systém Originální Windows® 7 Starter 32bitový

Procesor Procesor Intel® Atom™ N455
1,66 GHz, Mezipaměť L2 512 KB
Čipová sada Intel® NM10 + ICH8m

Paměť 1 GB DDR3 (1 x 1024 MB)
1 slot paměti dostupné pro uživatele
Podpora až 2 GB paměti DDR3

Ukládání informací Pevný disk 250 GB SATA 7 200 ot./min
Oddíl pro obnovení systému o velikosti až 12 GB

Mobilní zábava Webová kamera s integrovaným digitálním mikrofonem (VGA)

Komunikace Integrované rozhraní 10/100BASE-T Ethernet LAN
802.11 b/g/n
Integrovaná čtečka digitálních médií 5 v 1 pro karty formátu
Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro nebo
xD Picture

Monitor Displej HP WSVGA s úhlopříčkou 25,6 cm (10,1") a technologií
BrightView Infinity
Rozlišení monitoru: 1 024 × 600

Video Grafické adaptéry Intel® Graphics Media Accelerator 3150, až
256 MB celkové dostupné grafické paměti

Zvuk Dolby Advanced Audio

Klávesnice 93% klávesnice v plné velikosti s oddělenými klávesami
HP dotykový ovladač (Clickpad) s podporou multidotykových gest
a s tlačítkem Zapnout/Vypnout

Porty 1 port VGA
1 výstup pro sluchátka a mikrofon s kombinovaným konektorem
3 porty USB 2.0
1 port ethernetu RJ45

Napájení Adaptér napájení 40 W
6článková lithioiontová baterie (Li-Ion)
Životnost baterie se liší v závislosti na konkrétním modelu,
konfiguraci, spuštěných aplikacích, funkcích a nastavení řízení
spotřeby. Maximální kapacita baterie vlivem dlouhodobého
používání klesá.

Software Předinstalovaná sada Microsoft® Office 2010 (v tomto počítači
jsou nainstalovány aplikace Word® a Excel® s omezenou
funkčností a nabídkami reklamního obsahu. Chcete-li v tomto
počítači aktivovat plnohodnotnou sadu Office 2010, zakupte si
kód Product Key.)
Aplikace Microsoft® Internet Explorer, Windows® Live Messenger,
Adobe® Reader, Adobe® Flash Player
Aplikace HP QuickWeb, HP QuickSynch, HP CloudDrive (30denní
zkušební verze), HP Setup
HP Support Assistant, Cyberlink DVD suite, Arcsoft webcam,
Arcsoft TotalMedia theatre
Herní konzola HP – hodiny hraní zdarma
HP Connection Manager, aplikace služeb Windows Live™

Servis a podpora Oddíl pro obnovení (včetně možnosti samostatného obnovení
systému, aplikací a ovladačů); Doplňkové přemístění oddílu pro
obnovení; Nástroj pro vytvoření disků CD/DVD pro obnovení;
Symantec™ Norton Internet Security™ 2011 (aktualizace po dobu
60 dnů); Nápověda a podpora u notebooku

Další informace P/N: XK341EA #AKB
UPC/EAN code: 886111148202  

Barva produktu Námořní modrá

Hmotnost Bez obalu: Od 1,46 kg
Balení: 2,54 kg
Hmotnost je závislá na konfiguraci

Rozměry Bez obalu: 26,8 (D) x 19,1 (Š) x 2,28 (min. V) / 3,20 cm
(max. V)
Balení: 415 × 110 × 260 mm

Kompatibilita s
požadavky na
energetickou
efektivnost

Konfigurace splňující normu ENERGY STAR®, certifikace EPEAT®
Silver ve vybraných regionech. Informace o stavu registrace v
požadované zemi najdete na adrese http://www.epeat.net

Záruka 2 roky, vyzvednutí a vrácení, součásti a práce
Záruku produktu můžete rozšířit až na 3 roky a ochránit jej tak
proti náhodnému poškození; Podrobnější informace vám poskytne
váš prodejce produktů HP.


