HP Slate 2 Tablet Bilgisayar
Doğru İşletme Dokunuşu

HP Slate 2: Doğru İşletme Dokunuşu. HP Slate 2 Tablet PC, geleneksel masa
başı işlerinden farklı ortamlarda çalışmayı gerektiren işlere sahip, ancak
alışık olunan bir Windows® ortamında verimliliğini devam ettirmesi gereken
kişiler için idealdir. Windows 7 Professional için optimize edilmiş olan HP
Slate 2, Windows® ortamında çalışması gereken özel uygulamaları
kullananlar için de uygun bir tasarımdır.

HP, Windows® 7 ürününü önerir.

Windows 7 Professional1 ve/veya başka işletim
sistemleri içerir
Alışık olduğunuz Windows® masaüstü genel
görünümü ile profesyoneller hareket halindeyken de
verimli olmaya devam eder. HP Slate 2, Intel işlemci
yeteneklerini ve Wi-Fi SERTİFİKALI WLAN'dan 3G
içeren isteğe bağlı HP Mobil Geniş Bant'a kadar
kablosuz bağlantı işlevselliğini 8,9 inç diyagonal (226
mm) bir tabletle birleştirir.

Geliştirilmiş Dokunma Özellikleri
Sezgisel olarak çalışın. Çoklu dokunmayı destekleyen
ekranda belgeler, tablolar, uygulamalar ve daha
fazlası arasında dolaşmak için parmaklarınızı
kullanın. Swype ekran klavyesi ile yazmak çok kolay.

Dijital Tabletinize Elle Yazın
Kalemi mi tercih ediyorsunuz? Tableti, HP Slate Dijital
Kalem'i3 ve Evernote yazılımını kullanarak mesaj ve
notları elle yazın.

Akıllı tasarım ve işlev
HP Slate 2, 0,69 kg'dan (1,5 lb) başlayan ağırlığı ile
hafif bir tasarım ve minyatür bir boyut sunar.

Ek Güvenlik
HP Slate 2; 0,69 kg'dan başlayan ağırlığı ile hafif bir
tasarım ve küçük bir boyut sunar.
HP Slate 2 ile tüm toplantılarınıza taşıdığınız
sunumları süsleyin. HP Slate 2'de eğitim veya ürün
videoları gösterin ve web'den video gösterimi yapın4.

Müziği sanatçıların duyurmak istediği gibi dinleyin
Müziği ve sesli dosyaları sanatçının
karşısındaymışsınız gibi duyun. SRS Premium Sound
sayesinde pürüzsüz seslere ve canlı tonlara sahip
multimedya sunumlar yapın.
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ÖZELLİKLER
İşletim Sistemi

Önceden Yüklü Uygulamalar
Orijinal Windows® 7 Professional 32

Işlemci

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

Yonga kümesi

Intel® System Controller Hub (SCH) SM35

Bellek

DDR2 SDRAM, 800 MHz, 2048 MB

Dahili Depolama

32 veya 64 GB Katı Hal Modül, HP 3D DriveGuard

Yükseltme Yuvası

Harici USB 2.0 CD/DVD R/RW (belirli modeller); (Ayrı olarak satılır veya isteğe bağlı özellik olarak satın alınır)

Ekran

22,6 cm (8,9") diyagonal WSVGA geniş görüntüleme açılı dokunmatik ekran (bazı uygulamalar için 1024 x 600 veya 1024 x 768)

Grafik

Intel Graphics Media Accelerator 600

Ses/Görüntü

SRS Premium Sound HD Ses; Tümleşik stereo hoparlörler; Tümleşik mikrofon; Birleşik stereo kulaklık/mikrofon jakı

Kablosuz Desteği

Tümleşik 802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.0 + HS birleşimi; HP un2430 EV-DO/HSPA Mobil Geniş Bant

Genişletme yuvaları

1 Secure Digital

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

1 USB 2.0; 1 birleşik stereo kulaklık/mikrofon jakı; 1 tümleşik mikrofon; 1 güç konektörü/HP Slate Beşiği konektörü

Giriş Cihazı

HP Slate Dijital Kalem (belirli yapılandırmalara dahil edilmiş olabilir); Tümleşik 3 MP kamera (dışa dönük); Tümleşik VGA web kamerası (içe dönük)

Yazılım

HP Slate Kamerası; EVERNOTE; HP Support Assistant; Swype sanal klavye

Güvenlik

Standart: TPM Embedded Security Yongası 1.2; HP ProtectTools: Security Manager, Embedded Security, Computrace

Boyutlar

23,4 x 1,5 x 15 cm

Ağırlık

0,69 kg'dan başlayan ağırlık

Güç

2 hücreli (30 WHr) polimer; 30W AC adaptör

Pil ömrü

7.5 saate kadar

Garanti

1 yıl teslim alma ve iade hizmetlerini içeren kapsam (yükseltme olanağı vardır, ayrı satılır), birincil pil için 1 yıllık garanti

Kutuda bulunanlar

HP Slate 2 Tablet PC, güç kablosu, HP Slate Ana Kapak (belirli yapılandırmalara dahil edilmiş olabilir), HP Slate Yuva (belirli yapılandırmalara dahil edilmiş olabilir)

Desteklenen

1 Kablosuz erişim noktası ve Internet hizmeti gereklidir ve ayrı olarak satılır. Kullanılabilecek genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.

2 Optimize edilmiş WWAN performansı için, WWAN açıldığında kesinlikle bu aygıtla gelen kasanın kullanılması önerilir. WWAN kullanımı, ayrı olarak satın alınan kablosuz hizmet sözleşmesini gerektirir. Yerel satıcınızdan kapsama alanını ve bölgenizde
hizmetin verilip verilmediğini öğrenin. Konum, çevre, ağ koşulları ve diğer etkenlere bağlı olarak bağlantı durumu ve hızlar değişiklik gösterir.

3 Ayrı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
4 Internet erişimi gereklidir.

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.eu/notebooks
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti
beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Bluetooth, sahibinin
ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisans altında kullanılmaktadır.
Sistemler, Windows 7'nin sağladığı tüm işlevsellikten yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrıca satın alınmış donanım gerektirebilir. Bütün özellikler tüm Windows 7 sürümlerinde bulunmaz. Ayrıntılar için
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ adresine bakın.
Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisans altında kullanılmaktadır. Microsoft ve Windows, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır. Intel ve Core, Intel Corporation veya
yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.
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Aksesuarlar ve Hizmetler

HP Slate Dijital Kalem

HP Slate 500 Tablet PC için HP Slate Dijital Kalem

Ürün numarası: QQ677AA

HP 2.0 USB Yerleştirme
İstasyonu

HP dizüstü bilgisayarınızı her yanınıza alışınızda monitörünüzü ve çevre birimlerinizi takıp çıkarma
derdinden kurtulun.

Ürün numarası: AY052AA

HP Slate 30 W Güç
Adaptörü

Küçük, hafif 30 W adaptör. Adaptör, en iyi güç desteğini sağlayacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiş olup,
aynı zamanda bağlantı halinde dizüstü bilgisayarın dahili bataryasını sürekli şarj eder.

Ürün numarası: QC252AA

HP LAN ve USB Travel Hub

HP LAN ve USB Travel Hub, istediğiniz yere gitme imkanı verecek şekilde tasarlanmış uygun fiyatlı ve
kompakt bir hub'dır. 2,36 inç x 2,36 inç (60 mm x 60 mm) ölçüleriyle, bir taşıma çantasına, sırt çantasına
hatta cebinize kolayca sığar. Dört adede kadar USB 2.0 bağlantı noktası ve bir RJ-45 LAN bağlantı noktası
elde etmek amacıyla, dahili USB 2.0 kablo aracılığıyla doğrudan dizüstü bilgisayarınıza takın. Kabloyu
kullanılmadığı zamanlarda güvenli bir şekilde alt taraftaki saklama yuvasına yerleştirin.

Ürün numarası: BM868AA

3 yıl yerinden alma ve iade

Desteklenen donanımlarda teslim alma, onarım ve geri getirme dahil, 3 yıllık kapıdan kapıya servisin keyfine
varın.

Ürün numarası: HR205E

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/hpoptions
HP Support Assistant ile bilgisayarınızın en iyi durumda çalışmasını sağlayın, www.hp.eu/supportassistant

