HP Slate 2 -tablet-tietokone
Kosketus liiketoimintaan

HP Slate 2: Kosketus liiketoimintaan. HP Slate 2 Tablet -tietokone sopii
erinomaisesti käyttäjille, joiden työtehtävät on usein muualla kuin työpöydän
ääressä mutta joiden on pidettävä tuottavuus yllä tutussa
Windows®-ympäristössä. Windows 7 Professional -käyttöjärjestelmää
varten optimoitu HP Slate 2 on myös suunnattu niille, joiden mukautettujen
sovellusten on toimittava Windows®-ympäristössä.

HP suosittelee Windows® 7 -käyttöjärjestelmää.

Mukana aito Windows 7 Professional1 ja/tai muu
käyttöjärjestelmä
Tuttu Windows®-työpöydän ulkoasu pitää tuottavuutta
yllä tien päällä. HP Slate 2 -tietokoneessa yhdistyy
halkaisijaltaan 8,9 tuuman (226 mm:n) tablet-näyttö,
Intel-suorittimien toiminnallisuus ja langaton toimivuus
— aina Wi-Fi-SERTIFIOIDUSTA WLAN-YHTEYDESTÄ
valinnaiseen HP:n 3G-mobiililaajakaistaan.

Parannetut kosketusominaisuudet
Työskentele intuitiivisesti. Monikosketusnäytöllä voit
selata esimerkiksi asiakirjoja, laskentataulukoita ja
sovelluksia sormia käyttämällä. Näytöllä näkyvän
Swype-näppäimistön avulla kirjoittaminen on
helppoa.

Kirjoita käsin taulutietokoneella
Oletko tottuneempi kynään? Voit kirjoittaa viestejä ja
muistiinpanoja käsin tablet-tietokonetta, HP Slate
-digikynää[3] ja Evernote-ohjelmistoa käyttämällä.

Älykkäät toiminnot ja muotoilu
Parhaimmillaan vain 0,69 kg (1,5 paunaa) painava
HP Slate 2 on kevyt ja pienikokoinen.

Parempi tietoturva
Parhaimmillaan vain 0,69 kg painava HP Slate 2 on
kevyt ja pienikokoinen.
Hio neuvotteluihin tuotavat esitykset huippuunsa HP
Slate 2 -tietokoneella. Näytä koulutus- ja
opastusvideoita ja virtauta verkkovideoita HP Slate 2
-tietokoneeseen[4].

Musiikki parhaimmillaan
Voit kuunnella musiikkia ja äänitiedostoja aivan kuin
olisit konsertissa. Multimediaesitysten äänet voidaan
toistaa terävinä ja eloisina SRS Premium Sound
-äänen ansiosta.
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TEKNISET TIEDOT
Käyttöjärjestelmä

Esiasennettuna
Aito Windows® 7 Professional 32

Prosessori

Intel® Atom™ Z670 -suoritin (1,50 GHz, 512 kt:n L2 -välimuisti, 667 MHz:n FSB-väylä)

Piirisarja

Intel®-järjestelmän ohjainsovitin (SCH) SM35

Muisti

DDR2 SDRAM, 800 MHz, 2048 Mt

Sisäinen tallennustila

32 tai 64 Gt:n yksitilainen moduuli, HP 3D DriveGuard

Asemapaikka

Ulkoinen USB 2.0 CD/DVD R/RW (osa malleista); (Myydään erikseen tai lisälaitteena)

Näyttö

Halkaisijaltaan 22,6 cm:n (8,9 tuuman) WSVGA-laajakulmakosketusnäyttö (1024 x 600 tai 1024 x 768 joissakin ratkaisuissa)

Näyttöominaisuudet

Intel Graphics Media Accelerator 600

Ääni/kuva

HD-äänentoisto (SRS Premium Sound); Sisäiset stereokaiuttimet; Sisäinen mikrofoni; Stereokuuloke/mikrofoni-yhdistelmäliitin

Langattoman lähiverkon tuki

Sisäinen 802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.0 + HS (yhdistelmä); HP un2430 EV-DO/HSPA -mobiililaajakaista

Laajennuspaikat

1 Secure Digital

Portit ja liittimet

1 USB 2.0 -portti; 1 stereokuuloke/mikrofoni-yhdistelmäliitin; 1 sisäinen mikrofoni; 1 virtaliitäntä/HP Slate Cradle -liitäntä

Syöttölaite

HP Slate -digikynä (saattaa sisältyä tiettyihin kokoonpanoihin); Sisäinen kolmen megapikselin kamera (ulospäin suunnattu); Sisäinen VGA-verkkokamera (sisäänpäin
suunnattu)

Ohjelmisto

HP Slate -kamera; EVERNOTE; HP Support Assistant; Swype-virtuaalinäppäimistö

Suojaus

Vakiona: Sisäinen TPM-turvasiru 1.2; HP ProtectTools: Security Manager, Embedded Security, Computrace

Mitat

23,4 x 1,5 x 15 cm

Paino

Peruspaino 0,69 kg

Virta

Kaksikennoinen (30 Wh) polymeeri; 30 W:n verkkolaite

Akun kesto

enintään 7.5 tuntia

Takuu

Yhden vuoden nouto- ja palautuspalvelu (päivityksiä saatavana erikseen), yhden vuoden takuu perusakulle

Pakkauksen sisältö

HP Slate 2 Tablet -tietokone, virtajohto, HP Slate -peruskansio (saattaa sisältyä tiettyihin kokoonpanoihin), HP Slate -telakointiasema (saattaa sisältyä tiettyihin
kokoonpanoihin)

Tuettu

1 Langattomat tukiasemat ja tarvittavat internetpalvelut myydään erikseen. Julkisten liityntäpisteiden saatavuus on rajoitettu.

[3] WWAN:n toiminnan optimoimista varten suositellaan vahvasti käyttämään laitteen mukana tullutta koteloa, kun WWAN on käytössä. Langaton WWAN-tekniikka vaatii erikseen hankitut sopimukset langattomia tietopalveluita varten. Tarkista palvelun
saatavuus ja kattavuus paikalliselta jälleenmyyjältä. Yhteyden laatu ja nopeus vaihtelevat sijainnin, ympäristön, verkon sekä muiden tekijöiden mukaan.
[3] Hankittava erikseen tai lisälaitteena.
[4] Internet-yhteys vaaditaan.
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Lisävarusteet ja palvelut

HP:n digitaalinen Slate-kynä

HP Slate -digitaalikynä HP Slate 500 -taulutietokoneeseen

Tuotenumero: QQ677AA

HP 2.0 USB -telakointiasema

Voit unohtaa oheislaitteiden liittämisen ja irrottamisen joka kerta, kun otat HP:n kannettavan tietokoneen
mukaasi.

Tuotenumero: AY052AA

HP Slate 30 W -virtalähde

Pienikokoinen ja kevyt 30 W:n verkkolaite. Kannettavan tietokoneen virtatarpeita varten suunniteltu ja testattu
verkkolaite lataa liitettynä ollessaan myös kannettavan kiinteän akun.

Tuotenumero: QC252AA

HP LAN- ja
USB-matkakeskitin

HP:n LAN- ja USB-matkakeskitin on edullinen, pienikokoinen keskitin, joka kulkee mukana minne tahansa. Se
on kooltaan 60 x 60 mm ja sopii siksi helposti kantolaukkuun, selkäreppuun tai vaikka taskuun. Sen voi liittää
suoraan kannettavaan kiinteällä USB 2.0 -johdolla, jolloin käyttöön saadaan neljä USB 2.0 -porttia ja yksi
RJ-45-lähiverkkoportti. Kun laite ei ole käytössä, johdon voi työntää suojaan pohjan säilytyspaikkaan.

Tuotenumero: BM868AA

3 vuoden nouto- ja
palautuspalvelu

Saat 3 vuoden ovelta ovelle -palvelun, joka sisältää tuetun laitteiston noudon, korjauksen ja palautuksen

Tuotenumero: HR205E

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/hpoptions
Varmista tietokoneen mahdollisimman tehokas toiminta käyttämällä HP Support Assistant -sovellusta, joka on saatavissa
osoitteesta www.hp.eu/supportassistant

