HP Slate 2 Tablet PC

Den riktige forretningsstilen

HP Slate 2: Den riktige forretningsstilen. HP Slate 2 tavle-PC er ideell for
brukere med jobber som ofte tar dem vekk fra det tradisjonelle skrivebordet,
og som vil forbli produktive i et kjent Windows®-miljø. HP Slate 2 er
optimalisert for Windows 7 Professional, og er også beregnet for dem som
bruker tilpassede programmer som må kjøre i et Windows®-miljø.

HP anbefaler Windows® 7.

Har ekte Windows 7 Professional1 og/eller andre
operativsystemer
Utseendet og funksjonaliteten til det kjente
Windows®-skrivebordet holder deg produktiv når du
er på farten. HP Slate 2 kombinerer en 8,9 tommer
(diagonalt) (226 mm) tavle med Intel-prosessor og
trådløs funksjonalitet – fra Wi-Fi CERTIFIED WLAN til
HP mobilt bredbpnd (tillegg) med 3G.

Forbedret berøringsfunksjonalitet
Arbeid intuitivt. Bruk fingrene til å bla gjennom
dokumenter, regneark, programmer og mer på
flerberøringsskjermen. Skriving er gjort enklere med
Swype-skjermtastaturet.

Håndskriv på din digitale tavle
Foretrekker du en penn? Håndskriv meldinger og
notater ved hjelp av tavlen, HP Slate Digital Pen3 og
Evernote-programvare.

Smart design og funksjon
HP Slate 2 har en startvekt på bare 0,69 kg (1,5
pund), og har en lett design og miniatyrstørrelse.

Ekstra sikkerhet
HP Slate 2 har en startvekt på bare 0,69 kg, og har
en lett design og miniatyrstørrelse.
Poler presentasjonene du har med deg til alle møtene,
med HP Slate 2. Vis opplærings- eller produktvideoer,
og streame video fra Internett på HP Slate 24.

Musikk slik artistene mente det
Lytt til musikk- og lydfiler som om du sto foran artisten.
Presenter multimediepresentasjoner med klar lyd og
vibrerende toner med SRS Premium Sound.

HP Slate 2 Tablet PC
HP anbefaler Windows® 7.
SPESIFIKASJONER
Operativsystem

Forhåndsinstallert
Ekte Windows® 7 Professional 32

Prosessor

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

Brikkesett

Intel® System Controller Hub (SCH) SM35

Minne

DDR2 SDRAM, 800 MHz, 2048 MB

Internt lager

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

Oppgraderingsrom

Ekstern USB 2.0 CD/DVD R/RW (enkelte modeller); (Selges separat eller kjøpes som en tilleggsfunksjon)

Skjerm

22,6 cm (8,9") (diagonalt) WSVGA berøringsskjerm med bred visningsvinkel (1024 x 600 eller 1024 x 768 for enkelte programmer)

Grafikk

Intel Graphics Media Accelerator 600

Lyd/bilde

HD Audio SRS Premium Sound; Integrerte stereohøyttalere; Integrert mikrofon; Kombinert stereokontakt for hodetelefoner/mikrofon

Trådløsstøtte

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

Utvidelsesspor

1 Secure Digital

Porter og kontakter

1 USB 2.0; 1 kombinert stereokontakt for hodetelefoner/mikrofon; 1 integrert mikrofon; 1 strømkontakt/kontakt til HP Slate-holder

Innenhet

HP Slate Digital Pen (kan være inkludert i enkelte konfigurasjoner); Integrert 3 MP kamera (vender utover); Integrert VGA-webkamera (vender innover)

Programvare

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

Sikkerhet

Standard: TPM Embedded Security Chip 1.2; HP ProtectTools: Security Manager, innebygd sikkerhet, Computrace

Mål

23,4 x 1,5 x 15 cm

Vekt

Starter på 0,69 kg

Strøm

2-cellers (30 Wt) polymer; 30 W strømadapter

Batteridriftstid

opptil 7.5 timer

Garanti

1 års henting og retur (oppgraderinger tilgjengelig, selges separat), 1 års garanti på primærbatteri

Inkludert i leveransen

HP Slate 2 tavle-PC, strømledning, HP Slate Basic Folio (kan være inkludert i enkelte konfigurasjoner), HP Slate Dock (kan være inkludert i enkelte konfigurasjoner)

Støttet

1 Trådløst tilgangpunkt og Internett-tjeneste kreves og selges separat. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.

2 For optimal WWAN-ytelse anbefales det sterkt at kassen som fulgte med denne enheten, brukes når WWAN er slått på. Bruk av WWAN krever separat innkjøpt kontrakt for trådløse tjenester. Kontakt din lokale leverandør for informasjon om tilgjengelighet og
dekning i ditt område. Tilkobling og hastigheter vil variere, avhengig av sted, miljø, nettverksforhold og andre faktorer.

3 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
4 Internett-tilgang kreves.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.eu/notebooks
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HP anbefaler Windows® 7.
Tilbehør og tjenester

HP Slate digital penn

HP Slate digital penn for HP Slate 500 tavle-PC

Produktnummer: QQ677AA

HP USB
2.0-forankringsstasjon

Bli kvitt problemet med tilkobling og frakobling av skjerm og enheter hver gang du skal ta med deg din
bærbare HP-PC.

Produktnummer: AY052AA

HP Slate 30 W strømadapter

Kompakt og lett adapter på 30 W. Adapteren er laget og testet for å sikre optimal strømstøtte, og den lader
også batteriet i den bærbare PCen samtidig når den er tilkoblet.

Produktnummer: QC252AA

HP LAN- og USB-reisehub

HP LAN og USB-reise-hub er en rimelig og kompakt hub som er laget for å kunne taes med overalt. Den
måler bare 2,36” x 2,36” (60 mm x 60 mm), og får lett plass i en bæreveske, ryggsekk eller til og med i
lommen. Koble den direkte til den bærbare PCen med den innebygde USB 2.0-kabelen for å få tilgang til
opptil fire USB 2.0-porter og en RJ-45 LAN-port. Kabelen kan pakkes trygt inn i et oppbevaringsrom i bunnen
når den ikke er i bruk.

Produktnummer: BM868AA

3 års henting og retur

Gled deg over en 3-årig dør-til-dør-service, inkludert henting, reparasjon og retur, for maskinvaren som støttes.

Produktnummer: HR205E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions
Hold PCen i gang på sitt beste med HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

