HP ElitePad 900 G1-lehtiötietokone
Yrityksille tehty taulutietokone. Ensiluokkaisen ohut ja kevyt HP ElitePad -taulutietokone Windows 8
-käyttöjärjestelmällä vie yrityksesi uudelle tasolle. Sen tyylikkään ulkoasun ja kosketusominaisuuden
ansiosta tuottavuus on kätesi ulottuvilla. Laajenna mahdollisuuksiasi valitsemalla tarkasti suunniteltuja
lisävarusteita, joista esimerkkeinä täysikokoinen näppäimistö, telakointiasema ja akun käyttöikää
pidentävä suojus. Helppo ottaa käyttöön. Vaivaton hallita. Yksinkertainen suojata.

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Kehitä yritystäsi yrityksille suunnitellulla
taulutietokoneella.

Sujauta HP ElitePad suojukseensa, jonka sisältämän lisäakun ansiosta voit
työskennellä akkujen lataamisesta huolehtimatta.
Windows 8- ja x86-yhteensopivuus vanhoja sovelluksia varten tarjoaa
tarvitsemasi työkalut, minkä lisäksi voit luottaa tuttuun PC-tietokoneen
käyttökokemukseen. Kaikkea ohjaavat uusimmat Intel®-prosessorit.
Voit liittää HP ElitePad -taulutietokoneen toimistolla telakointiasemaan ja
käyttää sitä pöytäkoneena. Voit parantaa tuottavuutta lisäämällä kokoonpanoon
täysikokoisen näppäimistön. Lisänäytön avulla voit tehdä useita tehtäviä
samanaikaisesti.
Sijoita yritykseesi akkujen sijaan. Voit keskittyä työtehtäviisi ilman akun
vaihtamista, sillä HP L ong Life -akku tarjoaa jopa kolmen vuoden käyttöiän.
Kirjaudu Windowsiin langattomasti NFC-tekniikan avulla.

Siro. Tyylikäs. Tarkasti suunniteltu.

Kestävien materiaalien, kuten Corning® Gorilla® Glass 2 -lasin ja koneellisesti
viimeistellyn alumiinin, ansiosta tämä taulutietokone ainoastaan tuntuu
kevyeltä. Se on tehty kestämään ja näyttämään hyvältä, ja se toimii luotettavasti
niin kokoushuoneessa kuin varastossakin.
Akun kehityksen taustalla on yli 115 000 tuntia testausta ja alusta loppuun
suoritettua diagnostiikkaa, joten voit käyttää siltä turvallisin mielin.
Muotoillut reunat, tahroja hylkivä näyttö, alumiiniset painikkeet ja
kynäominaisuus tekevät HP ElitePad -taulutietokoneesta erinomaisen sekä
toiminnoiltaan että ulkonäöltään.
Halkaisijaltaan 25,6 cm:n suuruinen näyttö ja 16:10-kuvasuhde tarjoavat suuren
katselualueen myös liikkeellä ollessasi. Käytä vähemmän aikaa vierittämiseen –
enemmän tekemiseen. Kosketus-, kynä- ja äänipohjaisen syötetuen ansiosta
voit työskennellä itsellesi sopivimmalla tavalla.
Laitteen etuosassa olevalla kameralla voit soittaa videopuheluita 1 080
kuvapisteen tarkkuudella. Voit vangita luonnollisia valokuvia ja videoita laitteen
takaosassa olevalla kahdeksan megapikselin kameralla, joka sisältää myös
kiinteän salaman.

Helppo ottaa käyttöön ja hallita
turvallisuutta unohtamatta.

Tutun asennuksen ja HP Custom Integration Services -tuen ansiosta HP ElitePad
on helppo ottaa käyttöön nykyisissä IT-ympäristöissä. HP Global -sarjan mallit ja
palvelut varmistavat yhdenmukaisen tuen kansainvälisesti toimiville yrityksille.
HP Client Security vastaa suojauksesta. HP BIOS Protection ja Microsoft Defender
pitävät sinut toiminnassa ja tarjoavat parannetun suojan virushyökkäyksiä ja
muita uhkia vastaan.
Laitekannan hallinta on helppoa Active Directoryn, toimialueeseen liittymisen,
PXE-käynnistystuen sekä HP Client Management Solutions -ratkaisun avulla.
IT-osastolla on yksi huolenaihe vähemmän.
Säilytä tärkeät tiedot ja laitteet talon sisällä ja säästä sekä aikaa että rahaa.
Valinnaisten itse suoritettavien huoltotyökalujen avulla päivittäminen on
helppoa. Lisäksi voit suojata sijoituksesi valinnaisella kolmen vuoden rajoitetulla
takuulla, joten tiedät tehneesi viisaan valinnan.

Joustavat mukautusominaisuudet.

Se on tie menestykseen. Työskentele omilla ehdoillasi yrityksellesi sopivalla
taulutietokoneella. Täydellisen lisävarustevalikoiman avulla voit mukauttaa
laitteen omaan työtapaasi sopivaksi.
Olipa kyse myynnistä, suunnittelusta, koulutuksesta tai terveydenhuollosta,
hyödyt erilaisista alakohtaisista ohjelmistoista ja laitteisto-ominaisuuksista,
jotka on testattu huolellisesti yhteensopivuuden varmistamiseksi.
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HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Käyttöjärjestelmä

Windows 8 Pro
Windows 8

Prosessori

Intel® Atom Z2760 (1,5 GHz, 512 Mt:n L2-välimuisti, 2 ydintä)

Muisti

2 Gt

Tallennustuotteet

32 Gt Emmc; 64 Gt Emmc

Näyttö

25,7 cm (10,1 tuumaa) laajan katselukulman WXGA (1 280 x 800); Erittäin laaja katselukulma Tarkenna tai pyörittele kapasitiivinen näytön digitointilaite; Kannettava on kestävä
Corning Gorilla lasi 2; tai haittaohjelmien kärsi vedestä pinnoite; Automaattinen kääntö (valittavissa)

Näyttöominaisuudet

Intel® Graphics Media Accelerator

Ääni

SRS Audio; Sisäiset stereokaiuttimet; Integroitu mikrofoni (kaksoismikrofoni);

Langattoman lähiverkon tuki Sisäinen 802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.0 + HS (yhdistelmä); HP HSPAhs2350+ Mobile Broadband, joka sisältää GPS- tuki
Laajennuspaikat

1 SIM; 1 microSDHC (edellyttävät erikseen hankittavaa sovitinta

Portit ja liittimet

1 kuulokemikrofoniyhdistelmä 1 virtaliitin

Syöttölaite

HP:n ohut Bluetooth- näppäimistö (tietyissä malleissa)
HP Executive Tablet PC:n kynän (tietyissä malleissa)
Sisäinen 1080p ja LED- (edessä); 8 MP (takaosa)

Suojaus

HP client : Security Manager; Credential Manager Salasana:* Device Access Manager ja juuri todennus; Computrace; HP SpareKey; Drive A Microsoft ja HP Intel Platform luottaa
tekniikka; HP BIOS Protection; Tietokoneen suojaus

Mitat

178 x 261 x 9,2 mm

Paino

alle 680 minuutissa

Virta

Ulkoinen 180 W:n verkkolaite

Takuu

HP Services tarjoaa yhden vuoden vakiotakuun (päivityksiä saatavana erikseen) ja yhden vuoden rajoitetun takuun perusakulle
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HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
3 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Kolmen vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi
paikan päällä seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: U7C50E
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