HP ElitePad 900 G1 Tablet-pc
Den ægte tablet til virksomheden. Nå længere end de daglige opgaver med HP ElitePad – den utroligt
tynde og lette Windows 8-tablet. Med dens elegante design og berøringsteknologi kan du styre
produktiviteten med en håndbevægelse. Udvid dit potentiale, og vælg mellem et stort udvalg af
omhyggeligt udviklet tilbehør, f.eks. fuldt tastatur, ladestation og Smart Jacket, der forlænger batteritiden.
Nem at implementere. Nem at administrere. Nem at beskytte.

HP anbefaler Windows.
Omdan din virksomhed med en tavlecomputer
designet til virksomhedsbrug.

Implementer, administrer og sikr som i ingen
andens virksomhed.

batteritiden, kan du arbejde uden at bekymre dig om genopladning.

implementere i eksisterende it-miljøer. HP Global Series and Services sikrer ensartet support

Windows 8 og x86-kompatibilitet med ældre apps giver dig de nødvendige værktøjer og den

til virksomheder med internationale aktiviteter.

kendte pc-oplevelse. Alt bruges med de nyeste Intel®-processorer.

Du er beskyttet af HP's Client Security. HP's BIOS Protection og Microsoft Defender hjælper

Du kan slut HP ElitePad til ladestationen på kontoret, så den fungerer som en

dig med at holde dig kørende med et udvidet forsvar mod virus og andre sikkerhedstrusler.

skrivebords-pc. Tilføj et komplet tastatur og øg produktiviteten, eller tilslut en ekstra skærm

Du kan nemt styre en flåde med Active Directory, domænetilslutning og PXE boot-support

med henblik på multitasking.

samt HP Client Management Solutions. Så har it-afdelingen én ting mindre at bekymre sig

Invester i din virksomhed, ikke i batterier. Da HP L ong Life Battery sikrer en batterilevetid på

om.

op til tre år, kan du fokusere på den aktuelle opgave uden at have bøvl med at udskifte

Du sparer både tid og penge ved at holde følsomme data og enheder i eget regi. Det er nemt

batterier.

at opdatere med de ekstra "gør det selv"-vedligeholdelsesværktøjer. Beskyt også din

L og trådløst på Windows med NFC-teknologi.

investering med en 3 års begrænset garanti – så ved du, at du har valgt rigtigt!

Strømlinet. Elegant. Designet med omtanke.

Mange forskellige tilpasningsmuligheder.

aluminium føles denne tavlecomputer ikke andet end let. Den er bygget til at være holdbar

din virksomheds behov. Med den omfattende tilbehørspakke har du mulighed for at tilpasse

samt designet til at se godt ud og arbejde pålideligt overalt fra bestyrelseslokalet til

enheden, som du ønsker.

lagerbygningen.

Uanset om det drejer sig om salg, design, uddannelse eller sundhedspleje, så vil du nyde

Bag produktet ligger mere end 115.000 timers afprøvninger og komplet diagnosticering af

godt af en række branchespecifikke software- og hardwarevalgmuligheder, der er blevet

HP selv, og det leveres med indbygget tillid.

afprøvet grundigt for kompatibilitet.

Hvis du lægger HP ElitePad i en Smart Jacket, der har et ekstra batteri til forlængelse af

Takket være holdbare materialer som Corning® Gorilla® Glass 2 og maskinforarbejdet

De afrundede kanter, den smudsfri skærm, aluminiumsknapperne og den eksklusive pen
gør, at HP ElitePad føles og fremstår lige så imponerende, som den fungerer.
Med en skærm på 25,6 cm (10.1") (diagonalt) i 16:10-format kan du maksimere din
arbejdsplads på farten. Brug mindre tid på scrolning. Mere tid på handling. Og takket være
understøttelse af berørings-, penne- og stemmebaserede input, kan du arbejde som det
bedst passer dig.
Få et 1080p-kamera foran til videoopkald. Tag virkelighedstro billeder og optag video med
det indbyggede 8 MP-kamera med indbygget blitz bagpå.

Med velkendt konfigurering og HP Custom Integration Services er HP ElitePad nem at

Det er lig med succes. Arbejd på dine egne betingelser med en tavlecomputer, der opfylder

HP ElitePad 900 G1 Tablet-pc

HP anbefaler Windows.

Operativsystem

Windows 8 Pro
Windows 8

Processor

Intel® Atom® Z2760 (1,5 GHz, op til 1,8 GHz med Intel Burst-teknologi og Intel Hyper-Threading-teknologi, 1 MB cache, 2 kerner)

RAM

2 GB

Lager

32 GB MMC SSD, 64 GB MMC SSD

Skærm

25,7 cm (10,1") (diagonalt) WXGA med bred betragtningsvinkel (1280 x 800); Ekstrabred betragtningsvinkel; Kapacitiv multiberøringsskærm med digitizer; Hårdført, slidstærkt
Corning Gorilla-glas 2; Overfladelag der er svært at tilsmudse; Auto-roter (kan vælges)

Grafik

Intel® Graphics Media Accelerator

Lyd

SRS Audio; Integrerede stereohøjttalere; Indbygget mikrofon (system med to mikrofoner) (støjannullering og stråledannelse)

Understøttelse af trådløs

HP hs2350 HSPA+ (mobilt bredbånd) med GPS-understøttelse; Kombination 802.11a/b/g/n (2 x 2) Bluetooth 4.0 HS; HP hs3120 HSPA+ mobilt bredbånd

Udvidelsessokler

1 SIM; 1 microSDHC

Porte og stik

1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik; 1 strømstik

Inputenhed

HP Slim Bluetooth Keyboard (visse modeller)
HP Executive Tablet Pen (udvalgte modeller)
Integreret 1080p med LED (foran); 8 MP (bagpå)

Sikkerhed

HP's klientsikkerhed: Security Manager; Credential Manager; Password Manager; Device Access Manager med Lige i tide-godkendelse; Computrace; SpareKey; Drevkryptering;
Microsoft Defender; Intel Platform Trust-teknologi; BIOS-beskyttelse; Sikkerhed før genstart

Mål

178 x 261 x 9,2 mm

Vægt

Fra 630 g

Strøm

Ekstern 10-W-strømadapter til HP ElitePad

Garanti

1 års begrænset garanti (med mulighed for opgradering, der skal købes separat), 1 års garanti på det primære batteri

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de
erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for
tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte funktionaliteten i
Windows 8 fuldt ud. Læs mere på http://windows.microsoft.com/da-DK/ Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og bruges af Hewlett-Packard Company under
licens. Intel er et registreret varemærke tilhørende Intel Corporation eller deres datterselskaber i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive
indehavere.Få mere at vide på www.hp.eu/notebooks
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HP anbefaler Windows.

Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP X4000b Bluetooth-mus

Vær mere produktiv på farten med den elegante og flotte HP Bluetooth-musX4000b, der er behagelig
uanset hvor du arbejder bedst, og som er et supplement til din HP Business Notebook, Ultrabook™ eller
tablet-PC.
Produktnummer: H3T50AA

HP Executive tabletpen

Tryk på, skriv . Brug det på din måde! Skriv meddelelser og noter med din egen håndskrift direkte på din HP
tablet-pc. Gem den derefter—eller dan den om til indtastet tekst for at bruge den i andre applikationer.
Produktnummer: H4E45AA

Udvidelsesetuibatteri til HP ElitePad

Tænd, og fortsæt. Vær produktiv i løbet af dagen med HP ElitePad-etuibatteriet, der glider ind i HP
ElitePad-udvidelsesetuiet (købes separat) for omgående at forlænge batteritiden på din HP ElitePad (købes
separat).
Produktnummer: H4F20AA

Udvidelsesetui til HP ElitePad

Udvidelsesetui til HP ElitePad
Produktnummer: H4J85AA

HP ElitePad-dockingstation

Oplad din HP ElitePad tilbage ved skrivebordet med HP ElitePad-dockingstationen, eller konfigurer din tablet
som en sekundær skærm, og bliv en mester i multitasking.
Produktnummer: C0M84AA

3 års service onsite næste hverdag

Få 3 års reparation næste hverdag onsite udført af HP-kvalificeret tekniker for din computerenhed, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: U7C50E
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erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for
tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte funktionaliteten i
Windows 8 fuldt ud. Læs mere på http://windows.microsoft.com/da-DK/ Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og bruges af Hewlett-Packard Company under
licens. Intel er et registreret varemærke tilhørende Intel Corporation eller deres datterselskaber i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive
indehavere.Få mere at vide på www.hp.eu/hpoptions
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