Tablet HP ElitePad 900 G1
Skutečný tablet pro podnikání. S naším prémiovým tenkým a lehkým tabletem HP ElitePad se systémem
Windows 8 posunete svou každodenní podnikovou práci na další úroveň. Elegantní design a dotykové
ovládání vloží produktivní nástroj do vašich prstů. Rozšiřte své možnosti výběrem z důmyslně navržené
sady příslušenství , např. plnohodnotné klávesnice, dokovací stanice nebo inteligentního pouzdra
prodlužujícího životnost baterie. Snadné nasazení. Pohodlná správa. Snadné zabezpečení.

Společnost HP doporučuje systém Windows.
Inovujte své podnikání pomocí tabletu určeného
pro podnikové nasazení.

Bezkonkurenční nasazení, správa a zabezpečení.

Zasuňte tablet HP ElitePad do inteligentního pouzdra s přídavnou baterií a prodlužte tak

tabletu HP ElitePad do stávajících IT prostředí. Služby HP Global Series and Services zajišťují

životnost baterie a pracujte bez potřeby nabíjení.

stálou podporu pro podniky s mezinárodními provozy.

Kompatibilita systému Windows 8 a x86 se staršími aplikacemi vám poskytuje všechny

Aplikace HP Client Security se postará o vaši ochranu. Aplikace HP BIOS Protection a

potřebné nástroje – a důvěru známého počítačového prostředí. S výkonem nejnovějších

Microsoft Defender vás udrží v provozu a zajistí vylepšenou ochranu proti virům a jiným

procesorů Intel®.

hrozbám.

V kanceláři můžete připojit tablet HP ElitePad pomocí dokovací stanice a využívat jej jako

Pomocí služby Active Directory, připojení k doméně, podpory bootování PXE a řešení HP

stolní počítač. Můžete připojit plnohodnotnou klávesnici nebo další obrazovku a zvýšit tak

Client Management Solutions můžete snadno spravovat svá IT zařízení. Znamená to o jednu

produktivitu při zpracovávání více úloh.

IT starost méně.

Investujte do svého podnikání , ne do baterií. Baterie HP L ong Life nabízí životnost až tři

Uchovávejte důvěrná data a zařízení v interním prostředí – ušetříte tak čas i peníze. K

roky, a proto se můžete soustředit na pracovní úlohy bez obav o výměnu baterie.

dispozici jsou snadno ovladatelné nástroje pro údržbu a aktualizace. Navíc svou investici

Můžete se přihlašovat bezdrátově k systému Windows pomocí technologie NFC.

můžete ochránit volitelnou tříletou omezenou zárukou, která je dalším důkazem, že jste

Tenký. Elegantní. Důmyslně navržený.

Díky použití odolných materiálů, jako jsou sklo Corning® Gorilla® Glass 2 a opracovaný hliník,

Známé možnosti nastavení a služby HP Custom Integration Services usnadňují nasazení

vybrali velmi chytře.

Flexibilní možnosti přizpůsobení.

má tento tablet velmi malou hmotnost. Vyznačuje se robustním provedením a pohledným

Je rovnicí pro úspěch. Pracujte na svých projektech s tabletem, který splňuje potřeby vašeho

designem a je spolehlivým pomocníkem počínaje zasedacími místnostmi a konče sklady.

podnikání. Díky ucelené sadě příslušenství si můžete tablet přizpůsobit podle vlastních

To zahrnuje 115 000 hodin našeho vlastního testování a koncových diagnostických operací ,

představ.

abyste se na ni mohli spolehnout.

Ať už pracujete v odvětví prodeje, návrhářství , vzdělávání nebo zdravotnictví , využijete

Profilované hrany, obrazovka odolná proti šmouhám, hliníková tlačítka a výkonné pero jsou

předností kombinace specifických softwarových a hardwarových vlastností , jejichž

vlastnosti, díky kterým tablet HP ElitePad vypadá stejně tak dobře, jako funguje.

kompatibilita byla důkladně testována.

Tablet nabízí úhlopříčku 25,6 cm (10,1") a displej s formátem 16:10, se kterými
maximalizujete svůj zobrazovací prostor při mobilním použití. Nemusíte trávit tolik času
posouváním. Zůstane vám více času na práci. A s podporou ovládání dotykem, perem nebo
hlasovými příkazy si vyberete způsob práce, který vám nejlépe vyhovuje.
Vyberte si přední kameru s rozlišením 1080p pro video hovory. Pořizujte realistické
fotografie a videa pomocí zadní kamery s rozlišením 8 Mpix a vestavěného blesku.

Tablet HP ElitePad 900 G1

Společnost HP doporučuje systém Windows.

Operační systém

Windows 8 Pro
Windows 8

Procesor

Procesor Intel® Atom® Z2760 (1,5 GHz, až 1,8 GHz s technologií Intel Burst a Intel Hyper-Threading, 1 MB mezipaměti, 2 jádra)

Paměť

2 GB

Ukládání informací

Disk eMMC SSD 32 GB; Disk eMMC SSD 64 GB;

Monitor

Diagonální širokoúhlá úhlopříčka 25,7 cm (10.1") WXGA (1280 x 800); Velmi široký pozorovací úhel; Kapacitní vícedotyková obrazovka s převaděčem analogového signálu na
digitální; Odolné a trvanlivé sklo Corning Gorilla Glass 2; povrch odolný proti skvrnám; Automatické otočení (nastavitelné)

Grafická karta

Intel® Graphics Media Accelerator

Zvuk

Zvuk SRS; Integrované stereofonní reproduktory; Integrovaný mikrofon (duální pole mikrofonu) (zvukotěsný a tvarující svazek)

Podpora bezdrátové sítě

Mobilní širokopásmové připojení HP hs2350 HSPA+ s podporou GPS; Kombinované rozhraní 802.11a/b/g/n (2x2) Bluetooth 4.0 HS; Modul širokopásmového připojení HP hs3120
HSPA+

Rozšiřující sloty

1 SIM; 1 microSDHC

Porty a konektory

1 kombinovaný konektor sluchátek / mikrofonu 1 konektor napájení

Vstupní zařízení

Klávesnice HP Slim Bluetooth (vybrané modely)
Pero pro tablet HP Executive (vybrané modely)
Integrovaný 1080p s kontrolkou LED (pohled zepředu); 8MP (pohled zezadu)

Zabezpečení

Zabezpečení klienta HP: Správce zabezpečení; Správce pověření; Správce hesel; Správce přístupu k zařízení s včasným ověřováním; Program Computrace; SpareKey; Šifrování
jednotky; Program Microsoft Defender; Technologie Intel Platform Trust; BIOS Protection; Zabezpečení před spuštěním

Rozměry

178 x 261 x 9,2 mm

Hmotnost

Základní hmotnost 630 g

Napájení

Externí adaptér střídavého proudu HP ElitePad 10 W

Záruka

Jednoletá omezená záruka (upgrady jsou k dispozici, lze je zakoupit samostatně), jednoletá záruka na primární baterii
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Společnost HP doporučuje systém Windows.

Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Myš HP X4000b Bluetooth

Buďte produktivnější na cestách s elegantní , stylovou myší HP X4000b Bluetooth, která je užitečným
pomocníkem a komfortním doplňkem vašeho notebooku řady HP Business, zařízení Ultrabook™ nebo
tabletu.
Produktové číslo: H3T50AA

Pero tabletu HP Executive

Klepněte a pište. Používejte ho, jak sami budete chtít. Zapisujte zprávy a poznámky svým rukopisem přímo
na obrazovku tabletu HP. Potom je můžete uložit nebo převést na strojově psaný text a použít v dalších
aplikacích.
Produktové číslo: H4E45AA

Baterie pouzdra HP ElitePad Expansion
Jacket

Stačí zapnout a hned můžete začít pracovat. S baterií pouzdra HP ElitePad, která se zasunuje do pouzdra HP
ElitePad Expansion Jacket (prodáváno samostatně) a prodlužuje životnost tabletu HP ElitePad, zůstanete
produktivní po celý den.
Produktové číslo: H4F20AA

Pouzdro HP ElitePad Expansion Jacket

Pouzdro HP ElitePad Expansion Jacket
Produktové číslo: H4J85AA

Dokovací stanice HP ElitePad

Nabíjejte svůj HP ElitePad přímo na stole s dokovací stanicí HP ElitePad, nebo jej nastavte jako sekundární
obrazovku a buďte hlavním správcem multitaskingu.
Produktové číslo: C0M84AA

3letá záruka, další pracovní den u
zákazníka

Získejte pro své zařízení 3letou záruku na opravy u zákazníka následující pracovní den kvalifikovaným
technikem společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.
Produktové číslo: U7C50E
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