HP Slate 2 Tablet PC

Ο κατάλληλος υπολογιστής αφής για επαγγελματίες

HP Slate 2: Ο κατάλληλος υπολογιστής αφής για επαγγελματίες. Ο
υπολογιστής tablet HP Slate 2 είναι ιδανικός για όσους επαγγελματίες
μετακινούνται συχνά και περνούν πολλές ώρες εκτός γραφείου, αλλά θέλουν
να παραμένουν παραγωγικοί χρησιμοποιώντας το γνώριμο περιβάλλον των
Windows®. Ο υπολογιστής HP Slate 2 έχει βελτιστοποιηθεί έτσι ώστε να
λειτουργεί με Windows 7 Professional και απευθύνεται και σε όσους
χρησιμοποιούν προσαρμοσμένες εφαρμογές που πρέπει να λειτουργούν σε
περιβάλλον Windows®.

Η HP συνιστά Windows® 7.

Με Windows 7 Professional1 ή/και άλλα
λειτουργικά συστήματα
Η εμφάνιση και η αίσθηση της γνώριμης επιφάνειας
εργασίας των Windows® βοηθάει τους επαγγελματίες
να παραμένουν παραγωγικοί κατά τις μετακινήσεις
τους. Ο υπολογιστής HP Slate 2 συνδυάζει tablet 8,9
ιντσών (226 mm) με δυνατότητες επεξεργαστή Intel και
ασύρματη λειτουργικότητα, από WLAN με πιστοποίηση
Wi-Fi μέχρι προαιρετική σύνδεση HP Mobile
Broadband 3G.

Βελτιωμένες δυνατότητες αφής
Εργαστείτε έξυπνα. Περιηγηθείτε σε έγγραφα,
υπολογιστικά φύλλα, εφαρμογές, κ.ά. στην οθόνη
πολλαπλής αφής, χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά σας. Η
πληκτρολόγηση είναι πιο εύκολη χάρη στο
πληκτρολόγιο οθόνης Swype.

Γράψτε στο ψηφιακό σας tablet
Προτιμάτε τη γραφίδα; Γράψτε χειρόγραφα μηνύματα
και σημειώσεις χρησιμοποιώντας το tablet, την
ψηφιακή γραφίδα HP Slate3 και το λογισμικό
Evernote.

Έξυπνη σχεδίαση & λειτουργία
Με αρχικό βάρος μόλις 0,69 kg (1,5 λίβρες), ο
υπολογιστής HP Slate 2 είναι ταυτόχρονα ελαφρύς και
μικρός.

Πρόσθετη ασφάλεια
Με αρχικό βάρος μόλις 0,69 kg, ο HP Slate 2 είναι
ταυτόχρονα ελαφρύς και μικρός.
Τελειοποιήστε τις παρουσιάσεις που έχετε μαζί σας στις
συναντήσεις σας με τον υπολογιστή HP Slate 2.
Παρουσιάστε εκπαιδευτικά βίντεο ή βίντεο προϊόντων
και πραγματοποιήστε ροή βίντεο από το web στον
υπολογιστή HP Slate 24.

Μουσική, όπως την έγραψαν οι καλλιτέχνες
Ακούστε αρχεία μουσικής και ήχου σαν να βρίσκεστε
μπροστά στον καλλιτέχνη. Δημιουργήστε παρουσιάσεις
πολυμέσων με καθαρό ήχο και έντονους ρυθμούς με
το SRS Premium Sound.

HP Slate 2 Tablet PC
Η HP συνιστά Windows® 7.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Λειτουργικό σύστημα

Προεγκατεστημένες
Αυθεντικά Windows® 7 Professional 32

Επεξεργαστής

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

Chipset

Δίαυλος ελεγκτή συστήματος (SCH) Intel® SM35

Μνήµη

SDRAM DDR2, 800 MHz, 2048 MB

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

Μονάδα στερεάς κατάστασης 32 ή 64 GB, HP 3D DriveGuard

Upgrade Bay

Εξωτερική μονάδα CD/DVD R/RW USB 2.0 (επιλεγμένα μοντέλα); (Πωλείται ξεχωριστά ή διατίθεται ως προαιρετικό χαρακτηριστικό)

Οθόνη

Οθόνη αφής ευρείας προβολής WSVGA 22,6 cm (8,9") (1024 x 600 ή 1024 x 768 για ορισμένες εφαρμογές)

Γραφικά

Intel Graphics Media Accelerator 600

Ήχος/εικόνα

HD Audio SRS Premium Sound, ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία, ενσωματωμένο μικρόφωνο, σύνθετη υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών/μικροφώνου

Υποστήριξη ασύρματης επικοινωνίας

Σύνθετη υποδοχή ενσωματωμένου 802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.0 + HS, HP un2430 EV-DO/HSPA Mobile Broadband

Υποδοχές επέκτασης

1 Secure Digital

Θύρες και υποδοχές

1 USB 2.0, 1 σύνθετη υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών/μικροφώνου, 1 ενσωματωμένο μικρόφωνο, 1 σύνδεση τροφοδοσίας/υποδοχή βάσης HP Slate

Συσκευή εισόδου

Ψηφιακή γραφίδα HP Slate (μπορεί να περιλαμβάνεται σε επιλεγμένες διαμορφώσεις); Ενσωματωμένη κάμερα 3 ΜΡ (στραμμένη προς τα έξω), ενσωματωμένη κάμερα web
VGA (στραμμένη προς τα μέσα)

Λογισμικό

HP Slate Camera, EVERNOTE, HP Support Assistant, εικονικό πληκτρολόγιο Swype

Ασφάλεια

Τυπική: Ενσωματωμένο τσιπ ασφαλείας TPM 1.2, HP ProtectTools: Security Manager, Embedded Security, Computrace

Διαστάσεις

23,4 x 1,5 x 15 cm

Βάρος

Από 0,69 kg

Ισχύς

Πολυμερών, 2 στοιχείων (30 WHr); Τροφοδοτικό AC 30 W

Διάρκεια μπαταρίας

έως 7.5 ώρες

Εγγύηση

Υπηρεσία παραλαβής και επιστροφής 1 έτους (διατίθενται αναβαθμίσεις, παρέχονται ξεχωριστά), εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία

Περιεχόμενα συσκευασίας

Υπολογιστής tablet HP Slate 2, καλώδιο τροφοδοσίας, βασικό κάλυμμα HP Slate (μπορεί να περιλαμβάνεται σε επιλεγμένες διαμορφώσεις), βάση επιτραπέζιας σύνδεσης HP
Slate (μπορεί να περιλαμβάνεται σε επιλεγμένες διαμορφώσεις)

Υποστηριζόμενες

1 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet, τα οποία διατίθενται ξεχωριστά. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.

2 Για βέλτιστη απόδοση WWAN, συνιστάται ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιείτε τη θήκη που παρέχεται με τη συσκευή, όταν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση WWAN. Η σύνδεση WWAN απαιτεί σύμβαση παροχής ασύρματων υπηρεσιών, η οποία πωλείται ξεχωριστά.

Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και τη διαθεσιμότητα στην τοποθεσία σας, απευθυνθείτε στον τοπικό παροχέα υπηρεσιών. Η σύνδεση και οι ταχύτητες διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία, το περιβάλλον, την κατάσταση του δικτύου και άλλους παράγοντες.

3 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
4 Απαιτείται πρόσβαση στο Internet.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.eu/notebooks
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP
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συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας.
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HP Slate 2 Tablet PC
Η HP συνιστά Windows® 7.
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Ψηφιακή γραφίδα HP Slate

Ψηφιακή γραφίδα HP Slate για τον υπολογιστή HP Slate 500 Tablet PC

Αριθμός προϊόντος: QQ677AA

Σταθμός σύνδεσης HP USB
2.0

Παρακάμψτε τη διαδικασία σύνδεσης και αποσύνδεσης της οθόνης και των περιφερειακών κάθε φορά που
μεταφέρετε τον φορητό υπολογιστή της HP.

Αριθμός προϊόντος: AY052AA

Τροφοδοτικό HP Slate 30 W

Μικρό και ελαφρύ τροφοδοτικό 30 W. Σχεδιασμένο και δοκιμασμένο για βέλτιστη υποστήριξη ισχύος. το
τροφοδοτικό αυτό φορτίζει ταυτόχρονα την εσωτερική μπαταρία του φορητού υπολογιστή.

Αριθμός προϊόντος: QC252AA

Διανομέας ταξιδιού LAN και
USB HP

Ο διανομέας ταξιδιού LAN και USB HP είναι ένας οικονομικός διανομέας μικρού μεγέθους, σχεδιασμένος να
σας ακολουθεί παντού. Με διαστάσεις μόλις 2,36” x 2,36” (60mm x 60mm), χωράει εύκολα σε τσάντα
μεταφοράς, σακίδιο πλάτης ή ακόμα και στην τσέπη σας. Συνδέστε το απευθείας στον φορητό υπολογιστή σας
με το ενσωματωμένο καλώδιο USB 2.0 για πρόσβαση σε έως τέσσερις θύρες USB 2.0 και μία θύρα LAN RJ-45.
Όταν δεν χρησιμοποιείτε το καλώδιο, μαζέψτε το με ασφάλεια στη θέση αποθήκευσης που υπάρχει στο κάτω
μέρος.

Αριθμός προϊόντος: BM868AA

Παραλαβή και επιστροφή
για 3 έτη

Απολαύστε εξυπηρέτηση door-to-door για 3 έτη, που περιλαμβάνει παραλαβή, επισκευή και επιστροφή του
υποστηριζόμενου υλικού.

Αριθμός προϊόντος: HR205E

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/hpoptions
Διατηρήστε τον υπολογιστή σας σε βέλτιστη λειτουργική κατάσταση με το HP Support Assistant, www.hp.eu/supportassistant

