Tablet PC HP Slate 2

O toque empresarial certo

HP Slate 2: O toque empresarial certo. O Tablet PC HP Slate 2 é perfeito
para pessoas com empregos que as mantêm afastadas da secretária
tradicional com frequência, mas que, ainda assim, devem manter a
produtividade num ambiente Windows® familiar. Optimizado para
Windows 7 Professional, o HP Slate 2 destina-se também a todos os que
utilizam aplicações personalizadas que devem funcionar num ambiente
Windows®.

A HP recomenda o Windows® 7.

Inclui Windows 7 Professional1 e/ou outros
sistemas operativos.
O visual familiar do ambiente de trabalho do
Windows® permite manter a produtividade dos
profissionais em viagem. O HP Slate 2 combina um
tablet de 226 mm (8,9 pol.) na diagonal com
capacidades de processador Intel e funcionalidade
sem fios — de Wi-Fi CERTIFIED WLAN a Banda
Larga Móvel HP com 3G opcional.

Capacidades de toque avançadas
Trabalhe de forma intuitiva. Utilize os seus dedos
para navegar pelos documentos, folhas de cálculo,
aplicações e muito mais no ecrã multitoque. A
digitação é facilitada com o ecrã Swype apresentado
no ecrã.

Escreva à mão no seu tablet digital
Prefere uma pen? Escreva notas e mensagens à mão,
utilizando o tablet, a Caneta Digital HP Slate3 e o
software Evernote.

Função e design inteligentes
Com um peso inicial de apenas 0,69 kg (1,5 lb), o
HP Slate 2 oferece um design leve e um tamanho
mini.

Segurança adicional
Com um peso inicial de apenas 0,69 kg, o HP Slate
2 oferece um design leve e um tamanho mini.
Melhore as apresentações que leva para todas as
suas reuniões com o HP Slate 2. Apresente vídeos de
produtos ou formação e transmita vídeo a partir da
Web no HP Slate 24.

A música como os artistas a imaginaram
Ouça ficheiros de música e de áudio como se
estivesse em frente do artista. Produza apresentações
multimédia com som nítido e melodias vibrantes com
SRS Premium Sound.

Tablet PC HP Slate 2
A HP recomenda o Windows® 7.
ESPECIFICAÇÕES
Sistema operativo

Pré-instalado
Windows® 7 Professional genuíno 32

Processador

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

Chipset

Intel® System Controller Hub (SCH) SM35

Memória

DDR2 SDRAM, 800 MHz, 2048 MB

Armazenamento Interno

Módulo de estado sólido de 32 ou 64 GB, HP 3D DriveGuard

Baía para actualização:

USB 2.0 CD/DVD R/RW externo (em alguns modelos); (Vendido separadamente ou adquirido como funcionalidade opcional)

Ecrã

Ecrã táctil de 22,6 cm (8,9 pol.) na diagonal com ângulo de visualização alargado WSVGA (1024 x 600 ou 1024 x 768 para algumas aplicações)

Gráficos

Intel Graphics Media Accelerator 600

Áudio/Visual

HD Audio SRS Premium Sound; Altifalantes estéreo integrados; Microfone integrado; Tomada combo para auscultadores/microfone estéreo

Suporte para Comunicações Sem Fios

802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.0 + HS combo integrados; Banda Larga Móvel HP un2430 EV-DO/HSPA

Slots de expansão

1 Secure Digital

Portas e Ligações

1 USB 2.0; 1 tomada combo para auscultadores/microfone estéreo; 1 microfone integrado; 1 conector de alimentação/conector para suporte HP Slate

Dispositivo de Entrada

Caneta Digital HP Slate (poderá estar incluída em configurações seleccionadas); Câmara de 3 MP integrada (virada para fora); Câmara Web VGA integrada (virada
para dentro)

Software

Câmara HP Slate; EVERNOTE; HP Support Assistant; Teclado virtual Swype

Segurança

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

Dimensões

23,4 x 1,5 x 15 cm

Peso

A partir de 0,69 kg

Alimentação

Polímero de 2 células (30 Wh); Adaptador CA 30 W

Autonomia da bateria

até 7.5 horas

Garantia

1 ano com recolha e devolução (estão disponíveis melhoramentos, vendidos separadamente), 1 ano de garantia para a bateria primária

Conteúdo da caixa

Tablet PC HP Slate 2, cabo de alimentação, HP Slate Basic Folio (poderá estar incluído em configurações seleccionadas), Estação de ancoragem HP Slate (poderá estar
incluída em configurações seleccionadas)

Suportados

1 Ponto de acesso sem fios e serviço de Internet necessários e vendidos em separado. A disponibilidade dos pontos de acesso sem fios públicos é limitada.

2 Para desempenho WWAN optimizado, é altamente recomendado que a capa fornecida com este dispositivo seja utilizada quando o serviço WWAN está ligado. A tecnologia WWAN requer a aquisição de um contrato de serviços de comunicação sem fios
em separado. Para obter informações sobre a disponibilidade e a cobertura na sua área, consulte o seu fornecedor local. A ligação e as velocidades irão variar consoante a localização, o ambiente, as condições de rede e outros factores.

3 Vendido separadamente ou adquirido como função opcional.
4 Requer acesso à Internet.

Para obter mais informação, visite www.hp.eu/notebooks
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas
declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se
responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento. Bluetooth é uma marca comercial do respectivo proprietário e é utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença.
Este sistema pode necessitar de actualização e/ou hardware de aquisição em separado para tirar todo o partido da funcionalidade do Windows 7. Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as
edições do Windows 7. Consulte http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ para mais informações.
Bluetooth é uma marca comercial do respectivo proprietário e é utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença. Microsoft e Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft. Intel e Core são
marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Intel Corporation ou das suas subsidiárias nos E.U.A. e noutros países.
4AA3-7490PTE. Janeiro 2012

Tablet PC HP Slate 2
A HP recomenda o Windows® 7.
Acessórios e Serviços

Caneta Digital HP Slate

Caneta Digital HP Slate para o Tablet PC HP Slate 500

Número do produto: QQ677AA

Estação de Ancoragem USB
2.0 HP

Livre-se da complicação de ligar e desligar o monitor e os periféricos sempre que leva o seu PC notebook HP
consigo.

Número do produto: AY052AA

Transformador HP Slate 30W

Transformador de 30W leve e compacto. Concebido e testado para garantir um fornecimento de energia
óptimo, o transformador carrega também a bateria interna do portátil, em simultâneo, quando ligado.

Número do produto: QC252AA

Travel Hub LAN e USB HP

O Hub USB de viagem HP é um hub compacto e acessível, concebido para ir para qualquer lado. Com
apenas 2,36 pol. x 2,36 pol. (60 mm x 60 mm), cabe com facilidade em qualquer mala de transporte,
mochila ou até no seu bolso. Ligue-o directamente no seu portátil com o cabo USB 2.0, para aceder a até
quatro portas USB 2.0 e uma porta RJ-45 LAN. Dobre o cabo com segurança numa ranhura de
armazenamento na base, quando não estiver a utilizá-lo.

Número do produto: BM868AA

3 anos com recolha e
devolução

Desfrute de um serviço porta-a-porta durante 3 anos, incluindo recolha, reparação e devolução do hardware
suportado.

Número do produto: HR205E

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/hpoptions
Mantenha o seu PC a funcionar no seu melhor com o HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

