Tablični računalnik HP Slate 2
Pravi občutek za posel

HP Slate 2: pravi občutek za posel. Tablični računalnik HP Slate 2 je idealen
za ljudi s službo, ki od njih zahteva, da so neprestano na poti, vendar
morajo ostati produktivni v običajnem delovnem okolju operacijskega
sistema Windows®. HP Slate 2 je optimiziran za operacijski sistem Windows
7 Professional in namenjen uporabnikom aplikacij po meri, ki morajo
delovati v okolju operacijskega sistema Windows®.

HP priporoča Windows® 7.

Z operacijskim sistemom Windows 7 Professional1
in/ali drugimi operacijskimi sistemi
Dobro poznan videz in občutek namizja Windows®
pomaga profesionalcem, da ostanejo produktivni tudi
na poti. Tablični računalnik HP Slate 2 združuje
zaslon z diagonalo 8,9 palca (226 mm), sposobnosti
Intelovega procesorja in brezžično funkcionalnost –
od omrežja Wi-Fi CERTIFIED WLAN do dodatne
mobilne širokopasovne povezave HP s 3G.

Izboljšane zmogljivosti dotika
Delajte intuitivno. S prsti brskajte po dokumentih,
preglednicah, aplikacijah in drugih funkcijah prek
zaslona na večkratni dotik. Vnašanje je preprosto z
zaslonsko tipkovnico Swype.

Omogočeno pisanje z roko po digitalnem
tabličnem računalniku
Imate raje pisalo? Na tabličnem računalniku lahko
pišete sporočila in si delate zapiske, pri čemer vam
pomagata digitalno pero za HP Slate[3] in
programska oprema Evernote.

Pametna oblika in funkcije
Z začetno težo, ki znaša samo 0,69 kg (1,5 funta),
vam tablični računalnik HP Slate 2 ponuja lahek
dizajn in miniaturno velikost.

Dodana varnost
Z začetno težo, ki znaša samo 0,69 kg, tablični
računalnik HP Slate 2 ponuja lahko obliko in
miniaturno velikost.
S tabličnim računalnikom HP Slate 2 nadgradite
predstavitve, ki jih nosite s sabo na vse sestanke.
Prikažite videoposnetke izobraževanj ali izdelkov in
pretočite videoposnetke s spleta z računalnikom HP
Slate 2[4].

Glasba na način, kot so si ga zamislili izvajalci
Poslušajte glasbo in zvočne datoteke, kot bi bili
neposredno pred izvajalcem. Uporabljajte
večpredstavnostne predstavitve s čistim in močnim
zvokom s tehnologijo SRS Premium Sound.

Tablični računalnik HP Slate 2
HP priporoča Windows® 7.
TEHNIČNI PODATKI
Operacijski sistem

Vnaprej nameščeno
Pristni Windows® 7 Professional 32

Procesor

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

Nabor vezij

Vezje Intel® System Controller Hub (SCH) SM35

Pomnilnik

DDR2 SDRAM, 800 MHz, 2048 MB

Notranji pomnilnik

Modul Solid State 32 ali 64 GB, zaščita HP 3D DriveGuard

Ležišče za nadgradnjo

Zunanji pogon USB 2.0 CD/DVD R/RW (pri izbranih modelih); (Na voljo posebej ali kot dodatna funkcija)

Prikaz

Zaslon na dotik WSVGA z 22,6 cm (8,9 palca) diagonalo in širokim zornim kotom (1024 x 600 ali v nekaterih primerih 1024 x 768)

Grafika

Pospeševalnik Intel Graphics Media Accelerator 600

Avdio/vizualno

Zvok HD SRS Premier Sound; Vgrajeni stereo zvočniki; Vgrajen mikrofon; Kombinirani priključek za stereo slušalke/mikrofon

Podpora za brezžična omrežja

Vgrajen 802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.0 + kombiniran HS; Mobilni širokopasovni modul HP un2430 EV-DO/HSPA

Razširitvene reže

1 reža Secure Digital

Vrata in priključki

1 vrata USB 2.0; 1 kombinirani priključek za stereo slušalke/mikrofon; 1 vgrajen mikrofon; 1 napajalni priključek/priključek HP Slate Cradle

Vhodna naprava

Digitalno pero HP Slate Digital Pen (je lahko vključeno pri izbranih konfiguracijah); Vgrajen fotoaparat z ločljivostjo 3 milijonov slikovnih točk (obrnjen navzven); Vgrajena
spletna kamera (obrnjena navznoter)

Programska oprema

Fotoaparat HP Slate; EVERNOTE; HP Support Assistant; Navidezna tipkovnica Swype

Varnost

Standardno: Vgrajeno varnostno vezje TPM Embedded Security Chip 1.2; HP ProtectTools: Upravitelj Security Manager, vgrajena varnost, Computrace

Mere

23,4 x 1,5 x 15 cm

Teža

Že od 0,69 kg

Napajanje

2-celični (30 Wh) polimerni akumulator; Napajalnik 30 W AC

Življenjska doba akumulatorja

do 7.5 ur

Garancija

Eno leto za prevzem in vračilo izdelka (nadgradnje so na voljo z doplačilom), enoletna garancija za primarni akumulator

Kaj je v škatli?

Tablični računalnik HP Slate 2, napajalni kabel, ovoj HP Slate Basic Folio (je lahko vključen pri izbranih konfiguracijah), priklopna postaja HP Slate Dock (je lahko
vključena pri izbranih konfiguracijah)

Podprto

1 Zahtevana sta brezžična dostopna točka in dostop do interneta (na voljo posebej). Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.

[3] Za optimizirano delovanje tehnologije WWAN je zelo priporočljivo, da uporabljate torbico, priloženo napravi, ko je vključena tehnologija WWAN. Brezžična tehnologija WWAN zahteva sklenitev ločene pogodbe za brezžične podatkovne storitve. Za
informacije o območju pokritosti in razpoložljivosti v vašem območju se obrnite na lokalnega prodajalca. Povezava in hitrosti se razlikujejo glede na lokacijo, okolje, stanje omrežja in druge dejavnike.
[3] Za doplačilo ali kot dodatna funkcija.
[4] Zahtevan je dostop do interneta.
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Pripomočki in storitve

Digitalno pisalo HP Slate

Digitalno pisalo HP Slate za tablični osebni računalnik HP Slate 500

Številka izdelka: QQ677AA

Priklopna postaja HP 2.0
USB

Izognite se težavam s priključevanjem in izključevanjem monitorja in zunanjih naprav vsakič, ko potujete a
prenosnim računalnikom HP.

Številka izdelka: AY052AA

Napajalnik HP Slate 30W

Kompakten, lahek napajalnik 30 W. Napajalnik, ki je oblikovan za zagotavljanje optimalne oskrbe z
energijo, hkrati napaja tudi notranji akumulator prenosnika, kadar je priključen.

Številka izdelka: QC252AA

Prenosno zvezdišče HP LAN
in USB

HP LAN in potovalno vozlišče USB je cenovno sprejemljivo, kompaktno vozlišče, s katerim lahko greste
kamorkoli. Meri le 60 mm x 60 mm (2,36” x 2,36”), zato ga zlahka prenašate v kovčku, nahrbtniku in celo
žepu. Vključite ga neposredno v prenosnik z vgrajenim kablom USB 2,0 ter dostopajte do največ štirih vrat
USB 2,0 in vrat LAN RJ-45. Ko kabla ne uporabljate, ga varno zataknite v režo za shranjevanje na dnu.

Številka izdelka: BM868AA

Triletna garancija, ki
vključuje prevzem in vračilo
izdelka

Tri leta lahko uživate v storitvi od vrat do vrat, ki vključuje prevzem, popravilo in vračilo podprte strojne
opreme.

Številka izdelka: HR205E

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/hpoptions
Najboljše delovanje računalnika s programsko opremo HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

