HP Slate 2 Tablet pc

Det helt rigtige business-touch

HP Slate 2: Det helt rigtige business-touch. HP Slate 2 Tablet pc'en er ideel til
personer, der ofte er på farten i arbejdsøjemed, men som stadig har brug for
at bevare produktiviteten i et kendt Windows®-miljø. HP Slate 2, der er
optimeret til Windows 7 Professional, er ligeledes beregnet til brugere, der
benytter egne applikationer, der skal køre i et Windows®-miljø.

HP anbefaler Windows® 7.

Med Windows 7 Professional1 og/eller andre
operativsystemer
Det kendte Windows®-skrivebord gør, at du er
produktiv, når du er på farten. HP Slate 2 kombinerer
en tablet på 226 mm (8,9") (diagonalt) med
Intel-processorfunktioner og trådløs funktionalitet – fra
Wi-Fi-certificeret WLAN til HP Mobile Broadband
med 3G (tilbehør).

Udvidede berøringsegenskaber
Arbejd intuitivt. Brug fingrene til at blade i
dokumenter, regneark, applikationer mv. på
multi-touch skærmen. Det er nemt at skrive med
Swype-tastaturet på skærmen.

Skriv i hånden på din Digital Tablet
Foretrækker du en pen? Skriv meddelelser og noter i
hånden med tablet'en, HP Slate Digital-pen3 og
Evernote-software.

Smart design og funktion
Med en startvægt fra bare 0,69 kg er HP Slate 2
både let og lille.

Ekstra sikkerhed
Med en startvægt på bare 0,69 kg er HP Slate 2
både let og lille.
Tilpas de præsentationer, du har med til dine møder,
med HP Slate 2. Vis uddannelses- eller
produktvideoer, og stream video fra nettet på HP Slate
24.

Musik, der lyder som det var kunstnerens hensigt
Hør musik og lydfiler, som om du stod foran
kunstneren. Præsenter multimediepræsentationer med
skarp og levende lyd med SRS Premium Sound.

HP Slate 2 Tablet pc
HP anbefaler Windows® 7.
SPECIFIKATIONER
Operativsystem

Præinstalleret:
Original Windows® 7 Professional 32

Processor

Intel® Atom™ Z670 (1,50 GHz, 512 KB L2 cache, 667 MHz FSB)

Chipsæt

Intel® Systemcontroller-hub (SCH) SM35

RAM

DDR2 SDRAM, 800 MHz, 2048 MB

Internt lager

32 GB eller 64 GB Solid State-modul, HP 3D DriveGuard

Opgraderingsbås

Eksternt USB 2.0 cd/dvd r/rw (visse modeller); (Skal anskaffes separat eller som ekstraudstyr)

Skærm

22,6 cm (8,9") (diagonalt) WSVGA berøringsskærm (1024 x 600 eller 1024 x 768 for visse applikationer) med stor betragtningsvinkel

Grafik

Intel Graphics Media Accelerator 600

Audio/visuel

HD-lyd (SRS Premium Sound); Integrerede stereohøjttalere; Integreret mikrofon; Kombineret stereohovedtelefon/mikrofonstik

Understøttelse af trådløs

Integreret 802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.0 + HS kombination; HP un2430 EV-DO/HSPA mobilt bredbånd

Udvidelsessokler

1 Secure Digital

Porte og stik

1 USB 2.0; 1 kombineret stereohovedtelefon/mikrofonstik; 1 integreret mikrofon; 1 strømstik/HP Slate Cradle-stik

Inputenhed

HP Slate Digital pen (kan følge med visse konfigurationer); Integreret 3 MP kamera (vender udad); Integreret VGA webcam (vender indad)

Software

HP Slate kamera; EVERNOTE; HP Support Assistant; Virtuelt Swype-tastatur

Sikkerhed

Standard: TPM integreret sikkerhedschip 1.2; HP ProtectTools: Security Manager, integreret sikkerhed, Computrace

Mål

23,4 x 1,5 x 15 cm

Vægt

Fra 0,69 kg

Strøm

2-cellers (30 timer) polymer; 30 W lysnetadapter

Batteritid

Op til 7.5 timer

Garanti

1 års afhentning og returnering (mulighed for opgradering, skal anskaffes separat), 1 års garanti på primært batteri

Indhold

HP Slate 2 Tablet pc, strømkabel, HP Slate Basic Folio (følger muligvis med visse konfigurationer), HP Slate-dok kan følge med visse konfigurationer)

Understøttet

1 Trådløst adgangspunkt og internettjeneste er påkrævet og skal anskaffes separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.

2 Til optimeret WWAN-ydelse anbefales det på det kraftigste at benytte den kasse, der fulgte med enheden, når WWAN er aktiveret. WWAN kræver en separat tegnet servicekontrakt hos en udbyder af trådløse tjenester. Du kan få flere oplysninger om
tilgængelighed og dækning i dit område hos den lokale forhandler. Forbindelseshastighederne afhænger af placering, miljø, netværksforhold og andre faktorer.

3 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør
4 Kræver internetadgang.

Der er flere oplysninger på www.hp.eu/notebooks
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HP Slate 2 Tablet pc
HP anbefaler Windows® 7.
Tilbehør og services

HP Slate digital pen

HP Slate Digital Pen til HP Slate 500 Tablet PC

Produktnummer: QQ677AA

HP 2.0 USB dockingstation

Undgå besværet med at sætte stikkene til udstyret i og tage dem ud igen, hver gang du tager din bærbare
HP-computer med.

Produktnummer: AY052AA

HP Slate 30 W strømadapter

Kompakt og let 30 W adapter. Adapteren, der er designet og testet til at sikre optimal strømforbrug, oplader
samtidig den bærbare computers interne batteri, når den er tilsluttet.

Produktnummer: QC252AA

HP LAN- og USB-rejsehub

HP LAN og USB Travel Hub er en kompakt hub til brug overalt og til en overkommelig pris. Den måler bare
2,36" x 2,36" (60 mm x 60 mm) og kan nemt ligge i en taske eller rygsæk, ja selv i din lomme. Slut den
direkte til din bærbar pc med det indbyggede USB 2.0 kabel, og få op til fire USB 2.0 stik samt en RJ-45
LAN-port. Gem kablet af vejen i opbevaringsrummet i bunden, når ikke det bruges.

Produktnummer: BM868AA

3 års afhentning og
returnering

Vores 3-årige dør til dør-service omfatter afhentning, reparation og returnering af den dækkede hardware.

Produktnummer: HR205E

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/hpoptions
Hold pc'en kørende optimalt med HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

