Tablet HP Slate 2
Idealny dla biznesu

Tablet HP Slate 2: doskonały do zastosowań biznesowych. Tablet HP Slate 2
jest idealny dla osób, które muszą często wstawać od biurka, ale chcą
pozostać produktywne i korzystać ze znajomego środowiska Windows®.
Tablet HP Slate 2 został zoptymalizowany pod kątem systemu Windows 7
Professional i umożliwia uruchamianie niestandardowych aplikacji, które
wymagają środowiska Windows®.

HP zaleca system Windows® 7.

Zawiera system Windows 7 Professional1 lub inne
systemy.
Znajomy wygląd pulpitu systemu Windows® pozwala
na zachowanie produktywności podczas podróży.
Tablet HP Slate 2 łączy ekran o przekątnej 22,6 cm
(8,9") z procesorem Intel i obsługą sieci
bezprzewodowych: od sieci WLAN (tablet posiada
certyfikat Wi-Fi) po opcjonalny moduł HP Mobile
Broadband z obsługą sieci 3G.

Lepsze rozpoznawanie dotyku
Intuicyjna praca. Przeglądanie dokumentów lub
arkuszy kalkulacyjnych, obsługa aplikacji przy użyciu
wielu palców dzięki ekranowi dotykowemu, który
obsługuje tę funkcję. Łatwiejsze pisanie dzięki
klawiaturze ekranowej z obsługą technologii Swype.

Rozpoznawanie pisma ręcznego
Wolisz używać długopisu? Dzięki pióru HP Slate
Digital Pen3 i programowi Evernote możesz odręcznie
zapisywać wiadomości i notatki na tablecie.

Inteligentna konstrukcja i funkcjonalność
Dzięki początkowej wadze wynoszącej tylko 0,69 kg
tablet HP Slate 2 łączy lekką konstrukcję i
miniaturowy rozmiar.

Zwiększone bezpieczeństwo
Tablet HP Slate 2 to połączenie miniaturowych
rozmiarów i lekkiej konstrukcji — w najlżejszej wersji
waży tylko 0,69 kg.
Dzięki HP Slate 2 możesz dopracować prezentacje,
które prezentujesz na spotkaniach. Dzięki tabletowi
HP Slate 24 możesz pokazywać szkolenia, filmy o
produktach i transmitować wideo z Internetu.

Muzyka taka, jak zaplanowana przez artystów
Słuchaj muzyki tak, jak na koncertach. Przedstawiaj
multimedialne prezentacje wypełnione czystym
dźwiękiem i chwytliwymi melodiami, dzięki systemowi
SRS Premium Sound.

Tablet HP Slate 2
HP zaleca system Windows® 7.
DANE TECHNICZNE
System operacyjny

Zainstalowane fabrycznie
Oryginalny Windows® 7 Professional 32

Procesor

Procesor Intel® Atom™ Z670 (1,50 GHz, 512 KB pamięci podręcznej L2, magistrala FSB 667 MHz)

Zestaw układów

Koncentrator Intel® System Controller Hub (SCH) SM35

Pamięć

DDR2 SDRAM, 800 MHz, 2048 MB

Wewnętrzna pamięć masowa

Dysk twardy SSD o pojemności 32 lub 64 GB, moduł HP 3D DriveGuard

Wnęka rozszerzeń:

Zewnętrzny napęd CD/DVD R/RW USB 2.0 (wybrane modele); (Sprzedawany osobno lub jako wyposażenie opcjonalne)

Wyświetlacz

Ekran WSVGA o przekątnej 22,6 cm (8,9 cala; rozdzielczość 1024 x 600 lub 1024 x 768 w niektórych aplikacjach)

Grafika

Akcelerator graficzny Intel Graphics Media Accelerator 600

Audiowizualny

Karta dźwiękowa HD Audio SRS Premium Sound; Wbudowane głośniki stereo; Wbudowany mikrofon; Gniazdo słuchawek stereo/mikrofonu (combo)

Obsługiwany

Obsługa komunikacji bezprzewodowej Zintegrowana obsługa sieci 802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.0 + moduł HS; Moduł szerokopasmowy HP un2430 EV-DO/HSPA do urządzeń przenośnych
Gniazda rozszerzeń

1 Secure Digital

Porty i złącza

1 gniazdo USB 2.0; 1 połączone gniazdo stereo/słuchawkowe; 1 wbudowany mikrofon; 1 złącze zasilania/stacji dokującej HP Slate

Urządzenie wejściowe

Pióro HP Slate Digital Pen (w wybranych konfiguracjach); Zintegrowana kamera o rozdzielczości 3 megapiksele (skierowana do zewnątrz); Zintegrowana kamera VGA
(skierowana do użytkownika)

Oprogramowanie

Aparat HP Slate; EVERNOTE; HP Support Assistant; Wirtualna klawiatura Swype

Bezpieczeństwo

Standard: Układ TPM Embedded Security Chip 1.2; narzędzia HP ProtectTools: Security Manager, Embedded Security, Computrace

Wymiary

23,4 x 1,5 x 15 cm

Waga

Od 0,69 kg

Zasilanie

2-ogniwowy akumulator polimerowy (30 Wh); Zasilacz 30 W

Czas pracy akumulatora

do 7.5 godz.

Gwarancja

Roczny serwis z odbiorem i odesłaniem do klienta (dostępne są rozszerzenia gwarancji sprzedawane oddzielnie), roczna gwarancja na akumulator podstawowy

Co jest w zestawie?

Tablet HP Slate 2, kabel zasilania, podstawowe etui HP Slate (w wybranych konfiguracjach), stacja dokująca HP Slate (w wybranych konfiguracjach)

1 Wymaga punktu dostępu bezprzewodowego oraz usługi dostępu do Internetu, które są sprzedawane osobno. Możliwość korzystania z publicznych punktów dostępu bezprzewodowego jest ograniczona.

2 Aby uzyskać optymalną wydajność technologii WWAN, zalecamy, aby przy włączonej sieci używać wyłącznie etui dołączonego do urządzenia. Korzystanie z technologii łączności bezprzewodowej WWAN wymaga zawarcia oddzielnej umowy o
świadczenie usług. Informacje o dostępności i zasięgu sieci bezprzewodowych można uzyskać u lokalnego usługodawcy. Dostępność i szybkość połączenia może się różnić w zależności od lokalizacji, środowiska, stanu sieci i innych czynników.

3 Sprzedawany osobno lub jako wyposażenie opcjonalne.
4 Wymagany jest dostęp do Internetu.

Więcej informacji na stronie www.hp.eu/notebooks
© 2011 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach
gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne
oraz braki występujące w niniejszym dokumencie. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela, wykorzystywanym przez firmę Hewlett-Packard na podstawie licencji.
W przypadku tych rozwiązań pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows 7 może wymagać uaktualnienia i/lub osobnego zakupu sprzętu. W niektórych edycjach Windows 7 niektóre funkcje są niedostępne.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela, wykorzystywanym przez firmę Hewlett-Packard na podstawie licencji. Microsoft i Windows są znakami towarowymi grupy kapitałowej Microsoft. Intel i
Core są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
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Tablet HP Slate 2
HP zaleca system Windows® 7.
Akcesoria i usługi

Pióro cyfrowe HP Slate

Pióro cyfrowe HP Slate dla tabletu PC HP Slate 500

Numer produktu: QQ677AA

Stacja dokowania HP USB
2.0

Zapomnij o problemach z podłączaniem i odłączaniem monitora i urządzeń peryferyjnych za każdym
razem, gdy zabierasz ze sobą notebooka HP.

Numer produktu: AY052AA

Zasilacz HP Slate 30 W

Niewielki, lekki zasilacz 30 W. Nasz zasilacz nie tylko został zaprojektowany pod kątem optymalnego
zasilania urządzenia, ale pozwala również na jednoczesne ładowanie akumulatora wewnętrznego.

Numer produktu: QC252AA

Koncentrator podróżny HP
LAN i USB

Koncentrator podróżny HP LAN i USB to kompaktowy produkt w przystępnej cenie, który można zabrać ze
sobą wszędzie. Mierzy zaledwie 60 mm x 60 mm (2,36'' x 2,36''), dzięki czemu bez problemu mieści się w
torbie, plecaku, a nawet kieszeni. Wystarczy podłączyć go bezpośrednio do notebooka za pomocą
znajdującego się zestawie kabla USB 2.0, by móc korzystać z maks. 4 portów USB 2.0 i portu sieciowego
RJ-45. Gdy urządzenie nie pracuje, kabel można bezpiecznie umieścić w schowku na spodzie.

Numer produktu: BM868AA

3 lata z odbiorem i zwrotem

Trzyletni serwis door-to-door obejmujący odbiór, naprawę i zwrot serwisowanego sprzętu

Numer produktu: HR205E

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/hpoptions
Oprogramowanie HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant) zapewnia maksymalną sprawność komputera

