ข้อมูลเพิ มเติ มสําหรับสือมวลชน
HP Mini 210 ใหม่ สีสน
ั สุดจีด เปรียวปรีดยกกําลังสอง

ข้อมูลโดยรวม
คอมพิวเตอร์โน้ ตบุ๊ครุ่น HP Mini 210 ใหม่ล่าสุด
โดดเด่นด้วยขนาดกระทัดรัดเป็ นพิเศษ อีกทัง[ ยังได้รบั
การออกแบบมาเพือ รองรับการใช้งานได้อย่างครบครัน
พร้ อ มกัน นี[ รู ป ลัก ษณ์ ภ ายนอกสะดุ ด ตา ด้ว ยวัส ดุ
พื[น ผิวสีสนั สดใส สุดอิน เทรนด์ ให้เ ลือ กอย่ างจุ ใ จถึง
4 สี รวมไปถึ ง คุ ณ สมบัติ พิเ ศษเสริม ประสิท ธิ ภ าพ
สํ า หรั บ การบริ โ ภคข้ อ มู ล นอกสถานที เ ป็ นไปได้
อย่างง่ายดาย
Editorial contacts:

ดุษณี อินทรหะ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยสือสารการตลาด
กลุ่มธุรกิจเพอร์ซลั แนล
ซิสเต็มส์ (พีเอสจี)
โทรศัพท์: 0-2353-9500 #
9351
โทรสาร: 0-2353-9555
อีเมล:
dusanee.wongratanachot@hp
.com
ข่าวประชาสัมพันธ์โดย :
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน
ประเทศไทย
ชุตมิ า บวรรัตนโชติ
โทรศัพท์: 0-2627-3501 # 211
โทรสาร: 0-2627-3545
อีเมล
cbovonratanachote@th.hillan
dknowlton.com
สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ และ
บริการของเอชพีได้ที :
โทร 0-2353-9000 ต่อ 1
ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์
ย้อนหลังของเอชพีได้ท ี
www.hp.com/th
เลือกหัวข้อ Newsroom

จุดเด่นในการใช้ งานและคุณสมบัติพิเศษ
โน้ตบุ๊ครุ่น HP Mini 210 มาพร้อมกับความบางเฉียบเพียงไม่ถงึ 1 นิ[ว และมีน[ํ าหนักเริม ต้นเพียง
1.26 กิโลกรัม แต่ภายใต้ขนาดทีเ ล็กกะทัดรัด ยังมีประสิทธิภาพอันน่ าทึง ซ่อนเอาไว้
− บ่งบอกตัวตนให้โลกรู้: เป็ นครัง[ แรกของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ครุ่น HP Mini 210 ทีม าพร้อมกับ
สีสนั สะดุดตามีให้เลือกถึง 4 สี ได้แก่ สีแดง Crimson Red สีชมพูสด Luminous Rose สีน[ํ าเงิน
Ocean Drive และสีดาํ Charcoal เพือ
 สะท้อนทุกบุคลิกของผูใ้ ช้งาน
− ประสิ ทธิ ภาพการทํางานนานโดนใจ: นับเป็ นครัง[ แรกทีผใู้ ช้งานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ครุน่ HP
Mini 210 สามารถเพลิดเพลิน ไปกับ ประสบการณ์ การทํางานนอกสถานที ด้ว ยแบตเตอรี
มาตรฐานแบบ 6 เซลล์ ทีม าพร้อมอายุการใช้งานสูงสุด 10.75 ชั วโมง รวมถึงแป้นพิมพ์ลอยตัว
ขนาด 93 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องขนาดมาตรฐาน พร้ อ มด้ ว ยออปชั น เสริ ม หน้ า จอแสดงผล
HP BrightView LED Infinity Display แบบไฮเดฟฟิ นิ ช ั น ขนาด 10.1 นิ[ ว ยังช่วยมอบ
ประสิทธิภาพการทํางานทีเ ปี ยมประสิทธิภาพเหนือใคร พร้อมกันนี[ ผใู้ ช้งานยังสามารถอัพเดท
ไฟล์ต่างๆ แบบไร้สายและซินโครไนซ์เข้ากับเครืองพีซีหลักได้อย่างง่ายดาย ด้วยซอฟต์แวร์
HP QuickSync นอกจากนี[ยงั เข้าใช้งานไฟล์เพลง รูปภาพ และเอกสารต่างๆ โดยไม่ต้องเก็บไว้
ในเครือ งผ่านเทคโนโลยี HP Cloud Drive สุดลํ[าสมัย
− เชือมต่อโลกกว้างไม่มีหยุดนิ ง: ผูใ้ ช้งานโน้ตบุ๊ค HP Mini 210 ใหม่ สามารถเพลิดเพลิน กับ
การใช้งานเฟซบุ๊ค ยูทูป ทวิตเตอร์ หรือโซเชียลมีเดียอืนๆ ได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดายในไม่กอี ดึ

ใจ แม้ว่าจะปิ ดเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คอยู่ ด้วยเทคโนโลยี HP QuickWeb และออปชั นเสริม
ระบบ WWAN นอกจากนี[ฟงั ก์ช ั น HP Navigator ยังช่วยให้ทอ่ งไปในโลกกว้างได้สาํ หรับเครือ ง
ทีไ ด้รบั การปรับตัง[ ค่าด้วยฟงั ก์ช ั นระบบ GPS ทีเ ป็ นออปชั นเสริมอีกด้วย
− ประสิ ทธิ ผลการทํางานเหนื อใคร: คอมพิวเตอร์โน้ ตบุ๊ครุ่น HP Mini 210 ใช้ขมุ พลังจาก
ออปชั น หน่ วยประมวลผลล่าสุด Intel® AtomTM Processor และ Intel® Graphics Media
Accelerator 3150 และออปชั นเสริมเทคโนโลยี Broadcom® Crystal HD Enhanced Video
Accelerator ทีส
 ามารถปรับตัง[ ค่าได้
ราคาและการจัดจําหน่ าย
• ผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊ครุน่ HP Mini 210 มีวางจําหน่ ายแล้ววันนี[ ราคาเริม ต้นที 12,990 บาท (ยังไม่
รวมภาษีมลู ค่าเพิม )
ติดตามรายละเอียดเพิม เติมได้ที www.hp.com/apac/homenotebooks
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