HP Slate 2 táblaszámítógép

A megfelelő érintésérzékeny eszköz munkára

HP Slate 2: A megfelelő érintésérzékeny eszköz munkára. A HP Slate 2
táblaszámítógép ideális azok számára, akik munkájukat gyakran töltik az
asztaluktól távol, mégis produktívnak kell maradniuk, és minderre a
megszokott Windows® környezetre van szükségük. A Windows 7
Professional rendszerre optimalizált HP Slate 2 olyanok számára is ideális,
akik egyedi alkalmazásokat használnak, és ezekhez Windows® környezetre
van szükségük.

A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.

Eredeti Windows 7 Professional1 és/vagy más
operációs rendszerrel
A megszokott Windows® asztal révén a szakemberek
út közben is produktívak maradhatnak. HP Slate 2
22,6 cm (8,9") képátlójú táblaszámítógép Intel
processzorral és vezeték nélküli funkciókkal – Wi-Fi
CERTIFIED WLAN, valamint opcionális HP mobil
szélessávú modul 3G funkcióval.

Fejlett érintési funkciók
Dolgozzon intuitívan. A többujjas érintést támogató
kijelzőn ujjait használva tallózhat a dokumentumok,
táblázatok és alkalmazások között, és még sok mást
tehet. A Swype képernyő-billentyűzet megkönnyíti a
gépelést.

Kézzel írhat saját digitális táblaszámítógépén
Inkább a tollat szereti? A HP Slate digitális toll3 és az
Evernote szoftver révén kézírással jegyzetelhet és
üzenhet.

Intelligens kivitel és funkciók
Mindössze 0,69 kg-os minimális tömegének
köszönhetően a HP Slate 2 pillekönnyű, kis méretű
eszköz.

Nagyobb biztonság
Mindössze 0,69 kg-os minimális tömegének
köszönhetően a HP Slate 2 pillekönnyű, kis méretű
eszköz.
A HP Slate 2 táblaszámítógéppel finomíthat az
értekezletekre vitt bemutatóin. A HP Slate 2
segítségével oktató- és termékvideókat mutathat be, és
webes videókat játszhat le4.

Zene, amilyennek az előadók szánták
Úgy hallhatja a zenei és hangfájlokat, mintha az
előadó előtt ülne. Az SRS Premium Sound révén
kiváló hangzással és zenével tarthat multimédiás
bemutatókat.

HP Slate 2 táblaszámítógép
A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.
SPECIFIKÁCIÓK
Operációs rendszer

Előtelepítve
Eredeti Windows® 7 Professional 32

Processzor

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

Lapkakészlet

Intel® System Controller Hub (SCH) SM35

Memória

DDR2 SDRAM, 800 MHz, 2048 MB

Belső tárolás

32 vagy 64 GB-os félvezető alapú meghajtómodul, HP 3D DriveGuard

Bővítőfiók

Külső USB 2.0 CD/DVD R/RW (egyes típusok esetében); (Külön vagy választható funkcióként vásárolható meg)

Képernyő

22,6 cm (8,9") képátlójú WSVGA széles betekintési szögű érintőképernyő (1024 x 600 vagy egyes alkalmazásokban 1024 x 768 képpontos felbontás)

Grafikus rendszer

Intel Graphics Media Accelerator 600

Hang/kép

HD Audio SRS Premium Sound; Beépített sztereó hangszórók; Beépített mikrofon; Kombinált sztereó fejhallgató-/mikrofonaljzat

Vezeték nélküli támogatás

Integrált 802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.0 + HS kombinált; HP un2430 EV-DO/HSPA mobil szélessávú modul

Bővítőhelyek

1 Secure Digital

Portok és csatlakozók

1 USB 2.0; 1 kombinált sztereó fejhallgató-/mikrofonaljzat; 1 beépített mikrofon; 1 tápcsatlakozó/HP Slate Cradle csatlakozó

Bemeneti eszköz

HP Slate digitális toll (egyes konfigurációk esetében tartozék lehet); Beépített 3 megapixeles kamera (hátsó); Beépített VGA webkamera (elülső)

Szoftver

HP Slate Camera; EVERNOTE; HP Support Assistant; Swype virtuális billentyűzet

Adatvédelem

Alapkiépítésben: TPM Embedded Security Chip 1.2; HP ProtectTools: Security Manager, Embedded Security, Computrace

Méretek

23,4 x 1,5 x 15 cm

Súly

Min. 0,69 kg

Áramellátás

2 cellás (30 Wh) polimer; 30 W-os tápegység

Akkumulátor üzemideje

akár 7.5 óra

Garancia

1 év felvétel és visszaszállítás garancia (kiterjesztés lehetséges, külön megvásárolható), 1 év garancia az elsődleges akkumulátorra

A csomag tartalma

HP Slate 2 táblaszámítógép, tápkábel, HP Slate alap fólió (egyes konfigurációk esetében tartozék lehet), HP Slate dokkoló (egyes konfigurációk esetében tartozék lehet)

Támogatott

1 Külön megvásárolható vezeték nélküli hozzáférési pont és internetszolgáltatás szükséges. A nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott.

2 Az optimális WWAN-teljesítmény érdekében javasolt az eszközhöz kapott tokot használni, amikor a WWAN be van kapcsolva. A WWAN technológia használatához külön megvásárolható vezeték nélküli adatszolgáltatási szerződés szükséges. A
lefedettséggel és elérhetőséggel kapcsolatban érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál. A kapcsolat rendelkezésre állása és sebessége a földrajzi elhelyezkedés, a környezet, a hálózati viszonyok és más tényezők függvényében változhat.

3 Külön vagy választható funkcióként vásárolható meg.
4 Internetelérést igényel.

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.eu/notebooks
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,
írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és
hiányosságokért. A Bluetooth a jogtulajdonos kereskedelmi védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company licenc birtokában használ.
Előfordulhat, hogy a Windows 7 teljes funkcionalitásának kihasználása érdekében frissítenie kell hardvereit és/vagy új eszközöket kell vásárolnia. Az egyes szolgáltatások elérhetősége eltérhet a Windows 7 operációs
rendszer különböző kiadásaiban. További információ: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
A Bluetooth a jogtulajdonos kereskedelmi védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company engedéllyel használ. A Microsoft és a Windows a Microsoft cégcsoport védjegye. Az Intel és a Core az Intel Corporation vagy
leányvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
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HP Slate 2 táblaszámítógép
A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.
Tartozékok és szolgáltatások

HP Slate digitális toll

HP Slate digitális toll a HP Slate 500 táblaszámítógéphez

Termékszám: QQ677AA

HP 2.0 USB dokkolóegység

A HP noteszgép szállításánál kihagyható a monitor és a tartozékok fáradságos, ismételt csatlakoztatása.

Termékszám: AY052AA

HP Slate 30 W-os tápegység

Kompakt, pillekönnyű 30 W-os tápegység. Optimális tápellátáshoz tervezték és tesztelték – ez a tápegység
egyben a noteszgép belső akkumulátorát is tölti, ha csatlakoztatva van.

Termékszám: QC252AA

HP hálózati és USB úti
elosztó

A HP LAN és USB úti elosztó kedvező árú, kis méretű, mindenütt használható elosztó. Mindössze 60 x 60
mm-es (2,36" x 2,36"-es) mérete révén, hordtáskában, hátizsákban vagy akár még zsebben is könnyen elfér.
A beépített USB 2.0 kábellel közvetlenül a noteszgéphez csatlakoztatható, és akár négy USB 2.0 port és egy
RJ-45 LAN port használatát teszi lehetővé. Használaton kívül a kábel biztonságosan az alul kialakított
tárolórekeszbe hajtogatható.

Termékszám: BM868AA

3 éves el- és visszaszállítás

3 éves háztól-házig szolgáltatás, a támogatott hardver elszállításával, javításával és visszaszállításával.

Termékszám: HR205E

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/hpoptions
A HP Support Assistant révén számítógépe mindig a legjobb formáját nyújtja: www.hp.eu/supportassistant

