Tablet HP ElitePad 900 G1
Prawdziwy tablet dla firm. Przejdź poza codzienną pracę z HP ElitePad, naszym cienkim i lekkim tabletem
z systemem Windows 8. Jego elegancka konstrukcja i doskonały wygląd zapewniają wysoką wydajność w
zasięgu ręki. Rozszerz swój potencjał wybierając pełny pakiet starannie zaprojektowanych akcesoriów,
między innymi pełnowymiarowej klawiatury, stacji dokującej i inteligentnej osłony, która przedłuża czas
pracy akumulatora. Łatwa instalacja. Bezproblemowe zarządzanie. Łatwa obsługa.

HP zaleca system Windows.
Zmień swoją firmę dzięki z tabletowi dla firm.

Wsuń HP ElitePad do inteligentnej osłony z dodatkowym akumulatorem, aby wydłużyć czas
pracy akumulatora i nie martwić się ładowaniem.

Instalacja, zarządzanie i bezpieczeństwo, jak w
żadnej innej firmie.
Typowe połączenie doświadczenia i dostępnych niestandardowych usług integracji HP

Zgodność systemu Windows 8 i x86 ze starszymi aplikacjami zapewnia narzędzia, których

sprawia, że HP ElitePad można łatwo instalować w istniejących środowiskach IT. Program i

potrzebujesz oraz pewność wynikającą z obsługi podobnej do obsługi komputera. A to

usługi HP Global Series zapewniają konsekwentne wsparcie firmom o zasięgu

wszystko wspierane przez najnowsze procesory Intel®.

międzynarodowym.

Po zadokowaniu w biurze HP ElitePad staje się Twoim komputerem stacjonarnym. Dodaj

Jesteś chroniony dzięki HP Client Security. HP BIOS Protection i Microsoft Defender

pełną klawiaturę, aby zwiększyć wydajność lub dodatkowy ekran do pracy wielozadaniowej.

zapewniają niezawodną pracę i ulepszoną obronę przed atakiem wirusów i innymi

Zainwestuj w swoją firmę, a nie akumulatory. Ponieważ akumulator HP L ong Life może

zagrożeniami.

działać nawet przez trzy lata, możesz skoncentrować się na wykonywanym zadaniu bez

Zarządzanie flotą jest łatwe dzięki Active Directory, dołączaniu do domeny i wsparciem

problemów związanych z wymianą akumulatora.

rozruchu PXE, wraz z HP Client Management Solutions. To jedna rzecz mniej do zmartwień

L oguj się do systemu Windows bezprzewodowo, używając technologii NFC.

dla działu IT.

Ekskluzywny. Elegancki. Starannie
zaprojektowany.

Przechowuj ważne dane i urządzenia wewnątrz firmy — i zaoszczędź czas i pieniądze.

Dzięki trwałym materiałom, takim jak Corning® Gorilla® Glass 2 i obrobionym maszynowo
aluminium, tablet ten jest lżejszy niż inne. Jest trwały, doskonale wygląda i działa
niezawodnie w każdych warunkach — od sali konferencyjnej po magazyn.
Poświęciliśmy mu ponad 115 000 godzin testów i kompleksowej diagnostyki, więc możesz

Dzięki opcjonalnym narzędziom do konserwacji aktualizacje są łatwe. Twoja inwestycja jest
chroniona przez trzyletnią ograniczoną gwarancję, możesz więc mieć pewność dokonania
mądrego wyboru.

Elastyczne opcje dostosowywania.

Jest to równoznaczne z sukcesem. Pracuj na swoich warunkach z tabletem pasującym do

mu zaufać.

Twojej firmy. Pełny pakiet akcesoriów zapewnia pełną swobodę dostosowywania

Profilowane krawędzie, ekran odporny na zabrudzenia, aluminiowe przyciski i wysokiej klasy

urządzenia.

rysik sprawiają, że HP ElitePad wygląda równie dobrze, jak działa.

Sprzedaż, projektowanie, edukacja, ochrona zdrowia — we wszystkich tych dziedzinach

Wyświetlacz 25,6 cm (10,1") 16:10 zapewnia większą powierzchnię wyświetlania w

odczujesz korzyści wynikające z korzystania z opcji programowych i sprzętowych

podróży. Poświęcaj mniej czasu na przewijanie. Więcej na pracę. A dzięki obsłudze za

dostosowanych do określonej branży, dokładnie przetestowanych pod kątem zgodności.

pomocą dotyku, rysika lub głosu możesz pracować w sposób, który najbardziej Ci
odpowiada.
Użyj aparatu fotograficznego 1080p na przednim panelu do połączeń video. Wykonuj
realistyczne zdjęcia i filmy aparatem fotograficznym 8 megapikseli z tyłu i lampą błyskową.

Tablet HP ElitePad 900 G1

HP zaleca system Windows.

System operacyjny

Windows 8 Pro
Windows 8

Procesor

Intel® Atom® Z2760 (1,5 GHz, maks. 1,8 GHz z technologią Intel Burst i Intel Hyper-Threading, 1 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie)

Pamięć

2 GB

Archiwizacja danych

Dysk eMMC SSD 32 GB; Dysk eMMC SSD 64 GB;

Wyświetlacz

Ekran 25,7 cm (10,1") WXGA o szerokim kącie widzenia (1280 x 800); Ultra-szeroki kąt widzenia; Pojemnościowy ekran wielodotykowy z digitalizatorem; Twarde, wytrzymałe szkło
Corning Gorilla Glass 2; powłoka zapobiegająca poplamieniu; Automatyczne obracanie (możliwości wyboru)

Grafika

Akcelerator graficzny Intel® Graphics Media Accelerator

Karta dźwiękowa

SRS Audio; Wbudowane głośniki stereo; Wbudowany mikrofon (zespół dwóch mikrofonów) (z tłumieniem zakłóceń i kształtowaniem wiązki)

Obsługa komunikacji
bezprzewodowej

HP hs2350 HSPA+ Mobile Broadband z obsługą GPS; Zintegrowana karta sieciowa 802.11a/b/g/n (2x2) + Bluetooth 4.0 + HS Combo; Moduł HP hs3120 HSPA+ Mobile Broadband

Gniazda rozszerzeń

1 SIM; 1 microSDHC

Porty i złącza

1 gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe combo; 1 złącze zasilania;

Urządzenie wejściowe

Klawiatura Bluetooth HP Slim (niektóre modele)
Rysik do tabletów HP Executive (niektóre modele)
Ekran LED 1080p (przedni); Kamera 8 megapikseli (z tyłu)

Bezpieczeństwo

Zabezpieczenia HP: Security Manager; Credential Manager; Password Manager; Device Access Manager z uwierzytelnianiem Just In Time Authentication; Computrace; SpareKey;
Szyfrowanie dysków; Microsoft Defender; Intel Platform Trust Technology; Ochrona BIOS; Preboot Security

Wymiary

178 x 261 x 9,2 mm

Waga

Od 630 g

Zasilanie

Zewnętrzny zasilacz sieciowy HP ElitePad 10 W

Gwarancja

Roczna ograniczona gwarancja (dostępne rozszerzenia sprzedawane oddzielnie), roczna gwarancja na akumulator podstawowy

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich
udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być
interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
W niektórych edycjach Windows 8 niektóre funkcje są niedostępne. W przypadku tych rozwiązań pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows 8 może wymagać
uaktualnienia i/lub osobnego zakupu sprzętu. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem http://windows.microsoft.com/pl-PL/. Bluetooth jest znakiem
towarowym swojego właściciela, używanym przez firmę Hewlett-Packard na podstawie licencji. Intel jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Intel Corporation lub jej
podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.Więcej informacji znajdziesz pod

adresem www.hp.eu/notebooks
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HP zaleca system Windows.

Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Stacja dokująca HP ElitePad

Naładuj swój tablet HP ElitePad na biurku za pomocą stacji dokującej HP ElitePad lub korzystaj z tabletu jako
z dodatkowego ekranu i zwiększ wydajność swojej pracy.
Numer produktu: C0M84AA

3 lata, serwis w następnym dniu
roboczym, w miejscu instalacji

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa komputera zostanie przeprowadzona z dojazdem na
miejsce w następnym dniu roboczym przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP
Numer produktu: U7C50E
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W niektórych edycjach Windows 8 niektóre funkcje są niedostępne. W przypadku tych rozwiązań pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows 8 może wymagać
uaktualnienia i/lub osobnego zakupu sprzętu. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem http://windows.microsoft.com/pl-PL/. Bluetooth jest znakiem
towarowym swojego właściciela, używanym przez firmę Hewlett-Packard na podstawie licencji. Intel jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Intel Corporation lub jej
podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.Więcej informacji znajdziesz pod

adresem www.hp.eu/hpoptions

4AA4-3418PLE, Luty 2013

