Počítač Tablet PC HP Slate 2
Dotyk profesionála

Zariadenie HP Slate 2: správny cit pre podnikanie. Počítač HP Slate 2 Tablet
PC je ideálny pre ľudí so zamestnaním, pri ktorom je potrebné často
odchádzať od pracovného stola, a tých, ktorí chcú zostať produktívni so
známym prostredím Windows®. Počítač HP Slate 2 optimalizovaný pre
Windows 7 Professional je tiež určený pre tých, ktorí používajú vlastné
aplikácie, ktoré musia byť spustené v prostredí Windows®.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.

Obsahuje Windows 7 Professional1 a/alebo iné
operačné systémy
Známy vzhľad pracovnej plochy systému Windows®
udržiava produktivitu profesionálov aj na cestách.
Zariadenie HP Slate 2 je spojením tabletu s
uhlopriečkou 22,6 cm (8,9 palca) s procesorom Intel a
bezdrôtovými funkciami od siete WLAN s certifikátom
Wi-Fi CERTIFIED až po voliteľné širokopásmové
mobilné pripojenie HP s podporou 3G.

Zlepšené dotykové možnosti
Pracujte intuitívne. Na multidotykovom displeji môžete
pomocou prstov prehliadať dokumenty, tabuľky,
aplikácie a ešte viac. Písanie je jednoduchšie
pomocou klávesnice Swype na obrazovke.

Píšte rukou na vašom digitálnom tablete
Preferujete pero? Píšte správy a poznámky rukou
pomocou tabletu, digitálneho pera HP Slate3 a
softvéru Evernote.

Elegantný dizajn a funkcie
Vďaka hmotnosti už od 0,69 kg (1,5 lb), poskytuje
HP Slate 2 ľahký dizajn a miniatúrne rozmery.

Pridaná bezpečnosť
Zariadenie HP Slate 2 s hmotnosťou už od 0,69 kg
ponúka ľahký dizajn a miniatúrne rozmery.
Vylepšujte prezentácie, ktoré nosievate na všetky
schôdze, pomocou zariadenia HP Slate 2.
Predvádzajte školiace alebo produktové videá a
vysielajte prúd údajov videa z webu pomocou
zariadenia HP Slate 24.

Hudba tak, ako ju zamýšľal hudobník
Počúvajte hudbu a zvukové súbory tak, ako keby ste
stáli pred hudobníkom. Prezentujte multimediálne
prezentácie s čistým a ostrým zvukom a živými
melódiami s SRS Premium Sound.
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.
ŠPECIFIKÁCIE
Operačný systém

Predinštalované
Originálny Windows® 7 Professional 32

Procesor

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

Čipová sada

Rozbočovač systémového radiča (SCH) Intel® SM35

Pamäť

DDR2 SDRAM, 800 MHz, 2048 MB

Vnútorná pamäť

32 alebo 64 GB modul Solid State, HP 3D DriveGuard

Rozširujúca zásuvka

Externá USB 2.0 CD/DVD R/RW (vybrané modely); (Predávané samostatne alebo zakúpené ako voliteľná možnosť)

Obrazovka

Dotyková obrazovka WSVGA s uhlopriečkou 22,6 cm (8,9") so širokým pozorovacím uhlom (1024 x 600 alebo 1024 x 768 pre niektoré aplikácie)

Grafika

Intel Graphics Media Accelerator 600

Audio/Vizuálne

Zvuk HD SRS Premium Sound; Integrované stereofónne reproduktory; Integrovaný mikrofón; Kombinovaný konektor pre stereo slúchadlá/mikrofón

Podpora pre bezdrôtové technológie

Integrované 802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.0 + HS combo; Širokopásmové mobilné pripojenie HP un2430 EV-DO/HSPA

Rozširujúce sloty

1 Secure Digital

Porty a konektory

1 USB 2.0; 1 kombinovaný konektor pre stereoslúchadlá/mikrofón; 1 integrovaný mikrofón; 1 napájací konektor/konektor HP Slate Cradle

Vstupná jednotka

Digitálne pero HP Slate (môže byť súčasťou vybraných konfigurácií); Integrovaná 3 MP kamera (smerom von); Integrovaná webkamera VGA (smerom dnu)

Softvér

Kamera HP Slate; EVERNOTE; HP Support Assistant; Virtuálna klávesnica Swype

Zabezpečenie

Štandardne: Integrovaný bezpečnostný čip TPM 1.2; HP ProtectTools: Security Manager, Embedded Security, Computrace

Rozmery

23,4 x 1,5 x 15 cm

Hmotnosť

Už od hmotnosti 0,69 kg

Zdroj

2-článková (30 Wh) polymérová; Napájací adap. 30W

Výdrž batérie

až do 7.5 hodín

Záruka

1-ročná záruka s vyzdvihnutím a vrátením (dostupné aktualizácie, predávané samostatne), 1-ročná záruka na hlavnú batériu

Obsah balenia

Tabletový počítač HP Slate 2, napájací kábel, karta HP Slate Basic (môže byť súčasťou vybraných konfigurácií), dokovacia stanica HP Slate (môže byť súčasťou vybraných
konfigurácií)

Podporované

1 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a internetové služby (predávané samostatne). Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.

2 Na optimalizáciu výkonu siete WWAN sa odporúča používať pri práci so sieťou WWAN puzdro, ktoré sa dodáva s týmto zariadením. Na používanie siete WWAN sa vyžaduje uzatvorenie samostatnej zmluvy o poskytovaní bezdrôtových služieb. Informácie
o pokrytí a dostupnosti vo svojej oblasti získate od miestneho dodávateľa. Pripojenie a rýchlosti sa budú líšiť v závislosti od polohy, prostredia, stavu siete a ďalších faktorov.

3 Predávané samostatne alebo ako voliteľná funkcia.
4 Vyžaduje sa prístup na internet.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.eu/notebooks
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené
vo vyhláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za
technické ani redakčné chyby či opomenutia v tomto dokumente. Bluetooth je ochranná známka jej vlastníka a spoločnosť Hewlett-Packard ju používa na základe licencie.
Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 7 môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 7.
Podrobnosti nájdete na adrese http://www.microsoft.com/windows/windows-7.
Bluetooth je ochranná známka jej vlastníka a spoločnosť Hewlett-Packard ju používa na základe licencie. Microsoft a Windows sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft. Intel a Core sú ochranné známky
alebo registrované ochranné známky spol. Intel Corporation alebo jej dcérskych spoločností v USA a ďalších krajinách.
4AA3-7490SKE. január 2012

Počítač Tablet PC HP Slate 2
Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.
Príslušenstvo a služby

Digitálne pero HP Slate

Digitálne pero HP Slate pre počítač HP Slate 500 Tablet PC

Číslo produktu: QQ677AA

HP 2.0 USB dokovacia
stanica

Zbavte sa nepríjemného pripájania a odpájania monitora a periférií vždy, keď si zoberiete váš pracovný
prenosný počítač HP so sebou.

Číslo produktu: AY052AA

Napájací adaptér HP Slate
30W

Kompaktný a ľahký 30 W adaptér. Adaptér je navrhnutý a testovaný pre zaistenie optimálneho napájania a
počas pripojenia zároveň nabíja vnútornú batériu prenosného počítača.

Číslo produktu: QC252AA

Cest. rozbočovač HP LAN a
USB

HP LAN a cestovný USB rozbočovač je dostupný, kompaktný rozbočovač navrhnutý na cestovanie. S
rozmermi iba 2,36” x 2,36” (60 mm x 60 mm) sa jednoducho zmestí do prenosného puzdra, batoha alebo
dokonca do vášho vrecka. Pripojte ho priamo k vášmu notebooku prostredníctvom vstavaného kábla USB 2.0
pre prístup k až štyrom portom USB 2.0 a portu RJ-45 LAN. Po používaní zasuňte kábel bezpečne do
priestoru pre skladovanie na spodnej strane.

Číslo produktu: BM868AA

3-ročná služba prevzatia a
vrátenia

Vychutnajte si 3-ročný servis až do domu vrátane vyzdvihnutia, opravy a vrátenia podporovaného hardvéru.

Číslo produktu: HR205E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions
Nechajte počítač bežať čo najlepšie s programom HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant)

