HP ElitePad 900 G1 Tablet
Det ekte nettbrettet for næringslivet. Gjør mer enn daglige forretninger med HP ElitePad, vårt
førsteklasses tynne og lette Windows 8-nettbrett. Den elegante designen og berøringsopplevelsen gir deg
produktivitet i hånden. Utvid mulighetene dine ved å velge fra et komplett sett med nøye utformet tilbehør,
som fullt tastatur, forankringsstasjon og smart omslag som forlenger batteriets levetid. Enkel å ta i bruk.
Lett å administrere. Lett å sikre.

HP anbefaler Windows.
Endre bedriften med et nettbrett som er
konstruert for næringslivet.

Utplasser, administrer og sikre som ingen andre.

Legg HP ElitePad i et smart omslag sammen med et ekstra batteri for å forlenge driftstiden,

HP ElitePad enkel å distribuere i eksisterende IT-miljøer. HPs globale serier og tjenester

og arbeid uten å tenke på lading.

sørger for konsistent støtte for bedrifter som driver internasjonalt.

Windows 8 og x86-kompatibilitet for tidligere apper gir deg verktøyene du trenger – og

Du er beskyttet med HP Client Security. HP BIOS Protection og Microsoft Defender bidrar til å

tryggheten ved kjente PC-opplevelser. Alt drives av de nyeste Intel®-prosessorene.

holde deg oppe og i gang med forbedret forsvar mot virusangrep og andre trusler.

Forankre på kontoret, og HP ElitePad blir din stasjonære PC. Legg til fullt tastatur for å øke

Administrer utstyrsparken enkelt med Active Directory, domenesammenslåing og støtte for

produktiviteten, eller legg til en skjerm for fleroppgavekjøring.

PXE-oppstart, sammen med HP Client Management Solutions. Det er én ting mindre IT må

Investerer i bedriften, ikke i batterier. Fordi HP L ong Life-batteriet har opptil tre års levetid,

tenke på.

kan du fokusere på arbeidet du gjør uten å måtte tenke på å bytte ut batteriet.

Oppbevar følsomme data og enheter internt – og spar både tid og penger. Med gjør-det-selv

L ogg på Windows trådløst med NFC-teknologi.

vedlikeholdsverktøy (tillegg) er det enkelt å oppdatere. I tillegg beskytter du investeringen

Glatt. Elegant. Gjennomtenkt design.

Takket være holdbare materialer som Corning® Gorilla®-glass 2 og maskinbearbeidet

En kjent konfigurasjonsopplevelse, pluss tilgjengelige HP Custom Integration Services, gjør

med en treårig begrenset garanti (tillegg), slik at du vet du har gjort et klokt valg.

Fleksible alternativer for tilpassing.

aluminium føles dette nettbrettet lett. Den er bygd for å vare og konstruert for å se flott ut

Det er ligningen for suksess. Arbeid på dine egne vilkår med et nettbrett som passer din

og fungere pålitelig overalt, fra styrerommet til varehuset.

bedrift. En komplett pakke med tilbehør gir deg frihet til å tilpasse enheten på din måte.

Det har gjennomgått over 115 000 timer med vår egen testing og komplett diagnostikk, og

Uansett om det er salg, design, opplæring eller helsevesen, vil du få et utvalg av

du får innebygd trygghet.

bransjespesifikk program- og maskinvare som er omfattende testet for kompatibilitet.

Profilerte kanter, en flekkbestandig skjerm, aluminumsknapper og Executive-pennen får HP
ElitePad til å se ut og kjennes like bra som den fungerer.
Med en 25,6 cm (10,1") (diagonalt) 16:10-skjerm får du maksimal visningsplass når du er på
farten. Bruk mindre tid på rulling. Mer tid på å gjøre. Og takket være støtte for inndata via
berøring, penn eller tale, kan du arbeide slik det passer deg best.
Få et 1080p kamera foran for videosamtaler. Ta virkelighetstro bilder og videoer med et 8
MP kamera bak og innebygd blits.
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HP anbefaler Windows.

Operativsystem

Windows 8 Pro
Windows 8

Prosessor

Intel® Atom® Z2760 (1,5 GHz, opptil 1,8 GHz ved bruk av Intel Burst Technology og Intel Hyper-Threading Technology, 1 MB cache, 2 kjerner)

Minne

2 GB

Datalagring

32 GB eMMC SSD; 64 GB eMMC SSD

Skjerm

25,7 cm (10,1") (diagonalt) WXGA bred visningsvinkel (1280 x 800); Ultrabred visningsvinkel; Kapasitiv flerberøringsskjerm med digitalisering; Tøff, holdbar Corning Gorilla-glass 2;
flekksikkert belegg; Automatisk rotasjon (valgbar)

Grafikk

Intel® Graphics Media Accelerator

Lyd

SRS-lyd; Integrerte stereohøyttalere; Integrert mikrofon (dobbeltmikrofonarray) (støykompensasjon og stråleform)

Trådløsstøtte

HP hs2350 HSPA+ mobilt bredbånd med GPS-støtte; Kombinert 802.11a/b/g/n (2x2) Bluetooth 4.0 HS; HP hs3120 HSPA+ mobilt bredbånd

Utvidelsesspor

1 SIM; 1 microSDHC

Porter og kontakter

1 kombinert kontakt for hodetelefoner/mikrofon; 1 strømkontakt

Innenhet

HP tynt Bluetooth-tastatur (enkelte modeller)
HP Executive tavlepenn (enkelte modeller)
Integrert 1080p med LED (forovervendt); 8 MP (bakovervendt)

Sikkerhet

HP Client Security: Security Manager; Credential Manager; Password Manager; Device Access Manager med Just In Time Authentication; Computrace; SpareKey; Drive Encryption;
Microsoft Defender; Intel Platform Trust Technology; BIOS-beskyttelse; Sikkerhet før oppstart

Mål

178 x 261 x 9,2 mm

Vekt

Starter på 630 g

Strøm

Ekstern HP ElitePad 10 W strømadapter

Garanti

1 års begrenset garanti (oppgraderinger tilgjengelig, selges separat), 1 års begrenset garanti på primærbatteri

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester
er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP
påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle versjoner av Windows 8. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare for å utnytte funksjonaliteten i
Windows 8 fullt ut. Se http://windows.microsoft.com/nb-NO/ for detaljer. Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og som brukes av Hewlett-Packard Company på
lisens. Intel er et registrert varemerke for Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører de respektive
rettighetsinnehaverne.Lær mer på www.hp.eu/notebooks
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HP anbefaler Windows.

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP X4000b Bluetooth-mus

Bli mer produktiv når du er på farten med den slanke og stilige HP X4000b Bluetooth-musen som er
komfortabel uansett hvor du arbeider best og utfyller din HP bærbare PC, Ultrabook™ eller tavle-PC.
Produktnummer: H3T50AA

HP Executive-tavlepenn

Berør, skriv. Bruk den på din måte. Skriv meldinger og notater med din egen håndskrift direkte på skjermen
til HP tavle-PCen. Lagre det eller gjør det om til digital tekst for bruk i andre programmer.
Produktnummer: H4E45AA

HP ElitePad Expansion Jacket-batteri

Slå på og fortsett der du slapp. Vær produktiv hele dagen med HP ElitePad Jacket-batteriet som glir inn i HP
ElitePad Expansion Jacket (selges separat), slik at batteridriftstiden til HP ElitePad (selges separat)
umiddelbart utvides.
Produktnummer: H4F20AA

HP ElitePad Expansion Jacket

HP ElitePad Expansion Jacket
Produktnummer: H4J85AA

HP ElitePad forankringsstasjon

Lad HP ElitePad på skrivebordet med HP ElitePad forankringsstasjon, eller bruk nettbrettet som en
sekundær skjerm og vis deg som en mester innen "multitasking".
Produktnummer: C0M84AA

3 år, neste virkedag på stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker,
hvis problemet ikke kan løses eksternt
Produktnummer: U7C50E
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