HP Slate 2 Tablet PC
De juiste zakelijke touch

De HP Slate 2: De juiste zakelijke touch. De HP Slate 2 Tablet PC is ideaal
voor mensen die niet altijd aan een bureau zitten, maar toch productief
willen werken in een vertrouwde Windows®-omgeving. De HP Slate 2 is
geoptimaliseerd voor Windows 7 Professional, maar kan ook worden
gebruikt voor speciale bedrijfsapplicaties die alleen in een
Windows®-omgeving draaien.

HP adviseert Windows® 7.

Met Windows 7 Professional1 en/of andere
besturingssystemen
Dankzij het vertrouwde Windows® bureaublad
blijven professionals ook onderweg productief. De HP
Slate 2 is een 22,6-cm (8,9-inch) diagonale tablet met
Intel processor-ondersteuning en draadloze
functionaliteit – van Wi-Fi CERTIFIED WLAN tot
optioneel HP mobiel breedband met 3G.

Verbeterde touchfunctionaliteit
Intuïtief werken. Gebruik uw vingers om door
documenten, spreadsheets, applicaties en meer op
het multi-touch display te bladeren. Typen is
eenvoudiger dankzij het Swype schermtoetsenbord.

Met de hand schrijven op uw digitale tablet
Gebruikt u liever een pen? Schrijf berichten en maak
aantekeningen met de hand op uw tablet, met de HP
Slate digitale pen3 en Evernote software.

Slim ontwerp, slimme functies
De HP Slate 2 is heel compact en, met een gewicht
vanaf 690 gram, aangenaam licht.

Extra beveiliging
De HP Slate 2 is heel compact en, met een gewicht
vanaf 690 gram, aangenaam licht.
Verfraai met de HP Slate 2 de presentaties die u
meeneemt naar vergaderingen. Laat trainingen of
productvideo's zien en stream video vanaf het web
op de HP Slate 24.

Muziek klinkt zoals die bedoeld is
U hoort muziek- en audiobestanden alsof de musicus
vóór u staat. SRS Premium Sound biedt een helder,
briljant geluid: ideaal bij het geven van
multimediapresentaties.

HP Slate 2 Tablet PC
HP adviseert Windows® 7.
SPECIFICATIES
Besturingssysteem

Voorgeïnstalleerd
Legitieme Windows® 7 Professional 32

Processor

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

Chipset

Intel® systeemcontroller hub (SCH) SM35

Geheugen

DDR2 SDRAM, 800 MHz, 2048 MB

Interne opslag

32-GB of 64-GB solid-state module, HP 3D DriveGuard

Upgradeslot

Externe USB 2.0 cd/dvd r/rw (geselecteerde modellen); (Wordt apart of als optie verkocht)

Scherm

22,6-cm (8,9-inch) diagonaal WSVGA touchscreen met brede inkijkhoeken (1024 x 600 of 1024 x 768 voor sommige applicaties)

Video

Intel Graphics Media Accelerator 600

Audio/Visueel

HD-audio SRS Premium Sound; Geïntegreerde stereoluidsprekers; Geïntegreerde microfoon; Stereo hoofdtelefoon/microfoon combo-ingang

Ondersteund

Ondersteuning voor draadloos gebruik Geïntegreerd 802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.0 + HS combo; HP un2430 EV-DO/HSPA mobiel breedband
Uitbreidingsslots

1 Secure Digital

Poorten en connectoren

1 USB 2.0; 1 stereo hoofdtelefoon/microfoon comboconnector; 1 geïntegreerde microfoon; 1 voedingsconnector/HP Slate cradleconnector

Invoerapparaat

HP Slate digitale pen (inbegrepen bij geselecteerde configuraties); Geïntegreerde 3-MP camera (aan buitenzijde); Ingebouwde VGA-webcam (aan binnenzijde)

Software

HP Slate camera; EVERNOTE; HP Support Assistant; Swype virtueel toetsenbord

Beveiliging

Standaard: Ingebouwde 1.2 TPM-beveiligingschip; HP ProtectTools: Security Manager, Embedded Security, Computrace

Afmetingen

23,4 x 1,5 x 15 cm

Gewicht

Vanaf 0,69 kg

Voeding

2-cels (30 Watt/uur) polymeren; 30-Watt netadapter

Levensduur van de batterij

tot 7.5 uur

Garantie

1 jaar haal- en brengservice (upgrades worden apart verkocht), 1 jaar garantie op primaire batterij

Inbegrepen hardware en software

HP Slate 2 Tablet PC, netsnoer, HP Slate Basic Folio (inbegrepen bij geselecteerde configuraties), HP Slate dock (inbegrepen bij geselecteerde configuraties)

1 Wireless access point en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.

2 Voor optimale WWAN-prestaties wordt geadviseerd om de bij het apparaat geleverde case te gebruiken als het WWAN ingeschakeld is. Voor WWAN is een apart aan te schaffen draadloos servicecontract nodig. Raadpleeg uw serviceprovider voor
informatie over dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. Verbindingssnelheden kunnen variëren afhankelijk van de omgeving, netwerkcapaciteit en andere factoren.

3 Wordt apart of als optie verkocht.
4 Internettoegang vereist.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.eu/notebooks
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Accessoires en services

HP Slate digitale pen

HP Slate digitale pen voor de HP Slate 500 Tablet PC

Bestelnr.: QQ677AA

HP 2.0 USB dockingstation

Niet langer telkens als u de HP business notebook pc meeneemt monitor en randapparaten verwijderen en
weer aansluiten.

Bestelnr.: AY052AA

HP Slate 30-Watt
voedingsadapter

Compacte, lichte 30-Watt adapter. De adapter is ontworpen en getest voor optimale voedingsondersteuning
en laadt als hij aangesloten is tegelijkertijd de interne notebookaccu op.

Bestelnr.: QC252AA

HP LAN- en USB-reishub

De HP LAN- en USB-reishub is een voordelige, compacte hub die overal mee naartoe gaat. Met een grootte
van slechts 60 x 60 mm past hij in een tas, backpack en zelfs in uw zak. U kunt hem rechtstreeks op de
notebook aansluiten met de ingebouwde USB 2.0-kabel om tot vier USB 2.0-poorten en een RJ-45 LAN-poort
toe te voegen. Als de kabel niet in gebruik is, wordt hij veilig opgeborgen in het speciale vak aan de
onderzijde.

Bestelnr.: BM868AA

3 jaar haal- en brengservice

Drie jaar deur-tot-deur haal- en brengservice met reparatie van de ondersteunde hardware.

Bestelnr.: HR205E

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions
HP Support Assistant zorgt dat uw pc optimaal blijft functioneren: www.hp.eu/supportassistant

