
 Uutistiedote 

1 / 3 

HP tuo päivityksiä ja uutta 

tyyliä 

kuluttajakannettaviinsa  

 

 

HELSINKI, 19.5.2011 – HP julkaisi tänään uudistettuja versioita 

kuluttajakannettavistaan. Päivitetyissä laitteissa on uusi linjakas ja 

käytännöllinen muotoilu, joka noudattaa HP:n omaa ―MUSE‖-

muotoilufilosofiaa (materials, usability, sensory appeal and experiences). 

Esimerkiksi HP Mini 210 on saanut uuden tyylikkään ilmeen, jossa 

yhdistyy lukuisia eri materiaaleja, ja lopputuloksena on helppokäyttöinen 

ja silmiä hivelevä minikannettava. 

Uudistetut mallit: 

— HP Mini 210 on nyt saatavana uusissa upeissa väreissä, ja se on 

päivitetty HP:n ja Beats™ by Dr. Dre:n kehittämällä Beats™ Audio -

äänentoistoteknologialla. Beats Audion ansiosta tietokoneen käyttäjät 

kuulevat musiikin artistin tarkoittamalla tavalla, aivan kuten studiossa 

nauhoitushetkellä. 

— HP Pavilion dv6- ja dv7 -kannettavien uudet versiot ovat 

väritykseltään tyylikkään teräksenharmaita. 

— Paranneltu HP CoolSense -teknologia viilentää kannettavan 

tietokoneen tehokkaasti hyödyntämällä edistyksellistä laitteistoa ja 

älykkäitä ohjelmistoratkaisuja. HP CoolSense kuuluu nyt HP ENVY 17 

-kannettavan ominaisuuksiin. 

— HP SimplePass ja kertakäyttöiset salasanat (OTP, One-Time Password) 

suojaavat henkilökohtaisia tietoja ja helpottavat salasanojen hallintaa. 

HP SimplePass on saatavana uusittuihin Pavilion dv6- ja dv7 -

kannettaviin. 

HP Mini 210 – tyylikäs matkakumppani  

Uudistettu HP Mini 210 sisältää nyt Beats Audio -

äänentoistoteknologian, joka täydentää laitteen korkealaatuisia 

viihdeominaisuuksia. HP Mini 210 on loistava matkakumppani, jolla voi 

sekä työskennellä tehokkaasti että nauttia viihdetarjonnasta. Uusi 
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muotoilu luo minikannettavalle modernin ja virtaviivaisen ilmeen, ja laite 

on saatavilla useassa viehättävässä värissä. Alle 1,39 kiloa(1) painavalla ja 

alle 2,5 senttimetrin paksuisella HP Mini 210 -kannettavalla voi kerralla 

työskennellä jopa 9,5 tunnin ajan(2).  

Tyylikkäässä minikannettavassa on myös HP QuickWeb 3.0 -sovellus(3), 

joka muodostaa nettiyhteyden jopa muutamassa sekunnissa koneen 

käynnistämisestä. QuickWeb 3.0 -sovellukseen kuuluu muokattava 

widget-työpöytä, ja sen voi synkronoida Windows®-kirjanmerkkien 

kanssa. Laitteen käyttäjät voivat yhdestä sijainnista käsin sekä jutella 

ystäviensä kanssa Skypen välityksellä, päivittää Facebook-profiiliaan että 

tweetata(4). 

Innovatiiviset teknologiat parantavat käyttökokemusta 

HP ENVY 17 -kannettavaan kuuluu paranneltu versio HP CoolSense -

viilennysteknologiasta, jonka voi kytkeä päälle, pois päältä tai 

automaattitilaan. HP CoolSense hyödyntää edistyksellisiä laitteisto- ja 

ohjelmistoratkaisuja ja saa tietokoneen tuntumaan huomattavasti 

viileämmältä. 

 

HP SimplePass ja kertakäyttöiset salasanat käytännössä eliminoivat 

urkintayritykset, sillä uniikit, vain kerran toimivat salasanat on linkitetty 

jokaisen käyttäjän sormenjälkeen. Uusi kertakäyttöinen salasana luodaan 

minuutin välein, ja näin taataan, että esimerkiksi luottotietoja 

tallentavien sivustojen, kuten eBay:n ja PayPalin selaaminen on täysin 

turvallista(4).  

Hinnat ja saatavuus
(5) 

— HP Mini 210 alkaen 349 euroa. Saatavana heinäkuussa, 

värivaihtoehtoina hiilenmusta, merensininen ja heleä ruusu. 

— HP Pavilion dv6 alkaen 599 euroa. Saatavana heinäkuussa. 

— HP Pavilion dv7 alkaen 699 euroa. Saatavana heinäkuussa. 

— HP ENVY 17 alkaen 1299 euroa. Saatavana kesäkuussa. 

Lisätietoja tuotteista, kuten teknisiä tietoja ja kuvia, on saatavilla 

osoitteesta www.hp.com/personal.  

HP 

http://www.hp.com/personal
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HP toimittaa teknologiaratkaisuja kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille 

ympäri maailman. Yhtiön tarjonta kattaa IT-infrastruktuurin ja 

henkilökohtaisen tietojenkäsittelyn järjestelmät, erilaiset päätelaitteet, 

maailmanlaajuiset palvelut sekä kuvankäsittelyn ja tulostuksen ratkaisut. 

HP luo pilviteknologian ja liitettävyysominaisuuksien avulla maailmaan 

toimivia, suojattuja yhteyksiä, joiden avulla jokainen voi välittää 

merkityksellisiä sisältöjä. Lisätietoja HP:sta (NYSE, Nasdaq: HPQ) löytyy 

osoitteista www.hp.fi ja www.hp.com.  

(1) Paino vaihtelee laitekokoonpanon mukaan. 

(2) Akkukesto riippuu tuotemallista, kokoonpanosta, ladatuista sovelluksista, 

erityisominaisuuksista, käytöstä, langattomasta toiminnasta sekä virranhallinta-asetuksista. 

Akun enimmäiskesto lyhenee käytön ja ajan myötä. MobileMark07-akkukriteerit ja lisätietoja 

osoitteessa www.bapco.com/products/mobilemark2007. 

(3) HP QuickWeb on käytettävissä, kun kannettava on pois päältä Windows XP-, Windows Vista- 

tai Windows 7 -pohjaisissa järjestelmissä. Vaatii internet-yhteyden. Ajoitus voi vaihdella 

järjestelmän kokoonpanosta riippuen. Toiminnon käyttöönotto akun poistamisen jälkeen vaatii 

kannettavan uudelleenkäynnistämisen. 

(4) Vaatii erikseen myytävän internet-yhteyden. 

(5) Arvioidut myyntihinnat. Todelliset hinnat saattavat vaihdella. 

 

Intel and Intel Core are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. Windows 

and Windows Vista are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation. 

 

This news release contains forward-looking statements that involve risks, uncertainties and 

assumptions. If such risks or uncertainties materialize or such assumptions prove incorrect, the 

results of HP and its consolidated subsidiaries could differ materially from those expressed or 

implied by such forward-looking statements and assumptions. All statements other than statements 

of historical fact are statements that could be deemed forward-looking statements, including but 

not limited to statements of the plans, strategies and objectives of management for future 

operations; any statements concerning expected development, performance or market share 

relating to products and services; any statements regarding anticipated operational and financial 

results; any statements of expectation or belief; and any statements of assumptions underlying any 

of the foregoing. Risks, uncertainties and assumptions include macroeconomic and geopolitical 

trends and events; the competitive pressures faced by HP’s businesses; the development and 

transition of new products and services (and the enhancement of existing products and services) to 

meet customer needs and respond to emerging technological trends; the execution and 

performance of contracts by HP and its customers, suppliers and partners; the achievement of 

expected operational and financial results; and other risks that are described in HP’s Quarterly 

Report on Form 10-Q for the fiscal quarter ended January 31, 2011 and HP’s other filings with the 

Securities and Exchange Commission, including but not limited to HP’s Annual Report on Form 10-

K for the fiscal year ended October 31, 2010. HP assumes no obligation and does not intend to 

update these forward-looking statements. 
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to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the 

express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be 

construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial 

errors or omissions contained herein.   
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