Tablet HP ElitePad 900 G1
O verdadeiro tablet para a empresa. Vá além dos negócios do dia-a-dia com o HP ElitePad, o nosso tablet
Windows 8 premium, fino e leve. O seu design elegante e experiência de toque colocam a produtividade na
ponta dos seus dedos. Expanda o seu potencial ao escolher a partir de um suite completo de acessórios
de design inteligente como um teclado completo, estação de ancoragem e invólucro inteligente que
aumenta a vida útil da bateria. Fácil de implementar. Fácil de gerir. Simples de proteger.

A HP recomenda o Windows.
Transforme a sua empresa com um tablet
concebido para as empresas.

Implementação, gestão e proteção como ninguém.

Deslize o HP ElitePad num invólucro inteligente com uma bateria adicional para prolongar a

Services disponíveis, tornam o HP ElitePad simples de implementar nos ambientes de TI

vida útil da bateria e trabalhar sem a preocupação de recarregar.

existentes. Os HP Global Series and Services garantem um suporte consistente para

A compatibilidade Windows 8 e x86 para aplicações antigas oferece-lhe as ferramentas que

empresas com operações internacionais.

necessita – e a confiança de uma experiência de PC familiar. Todos conduzidos pelos mais

Está protegido com o HP Client Security. O HP BIOS Protection e Microsoft Defender

recentes processadores Intel®.

ajudam-no a manter-se em funcionamento com defesa melhorada contra ataques de vírus

Coloque no escritório e o HP ElitePad torna-se o seu computador de secretária. Adicione um

e outras ameaças.

teclado completo para aumentar a sua produtividade ou um ecrã adicional para

Faça uma gestão fácil da frota com Active Directory, adesão ao domínio e suporte para

multitarefas.

arranque PXE, juntamente com HP Client Management Solutions. É menos uma

Invista na sua empresa, não em baterias. Uma vez que a bateria de longa duração HP

preocupação para as TI.

oferece uma vida útil de três anos, pode centrar-se na tarefa em questão sem o transtorno

Mantenha dados confidenciais e dispositivos a nível interno — e poupe tempo e dinheiro.

de substituir a sua bateria.

Com ferramentas de manutenção "faça você mesmo" opcionais, as atualizações são fáceis.

Inicie sessão no Windows sem fios com a tecnologia NFC.

E mais, proteja o seu investimento com uma garantia limitada de três anos opcional, por

Elegante. Sofisticado. Design inteligente.

Graças a materiais duradouros como Corning® Gorilla® Glass 2 e alumínio maquinado, este

Uma experiência de configuração familiar, juntamente com os HP Custom Integration

isso sabe que efetuou uma escolha sensata.

Opções de personalização flexíveis.

tablet apenas aparenta ser leve. Foi construído para durar e concebido para ter uma boa

É uma equação para o sucesso. Trabalhe conforme os seus critérios com um tablet que se

aparência e trabalhar fiavelmente em qualquer lugar desde a sala de reuniões ao armazém.

adequa à sua empresa. Um suite completo de acessórios proporciona-lhe a liberdade para

Inclui mais de 115 000 horas com base nos nossos testes e diagnósticos ponta a ponta e

personalizar o seu dispositivo da sua forma.

obtém uma fiabilidade incorporada.

Independentemente de ser vendas, design, educação ou cuidados de saúde, beneficiará de

Os contornos arredondados, um ecrã anti manchas, botões de alumínio e a caneta executiva

uma variedade de opções de software e hardware específicas da indústria que foram

tornam o novo visual do HP ElitePad tão bom quanto o seu funcionamento.

testadas exaustivamente quanto à compatibilidade.

Com um ecrã de 25,6 cm (10,1") na diagonal, 16:10, maximiza o seu espaço de visualização
em viagem. Gaste menos tempo a deslocar. Mais tempo para trabalhar. E, graças ao suporte
para toque, caneta ou entradas com base em voz, pode trabalhar da forma que melhor se
adequa a si.
Obtenha uma câmara 1080p na frente para chamadas de vídeo. Tire fotografias realistas e
vídeos com uma câmara de 8MP na parte de trás e um flash incorporado.

Tablet HP ElitePad 900 G1

A HP recomenda o Windows.

Sistema operativo

Windows 8 Pro
Windows 8

Processador

Intel® Atom® Z2760 (1,5 GHz, até 1,8 GHz com a tecnologia Intel Burst e tecnologia Intel Hyper-Threading, 1 MB cache, 2 cores)

Memória

2 GB

Armazenamento

eMMC SSD de 32 GB; eMMC SSD de 64 GB

Ecrã

Ângulo de visualização amplo de 25,7 cm (10,1") na diagonal WXGA (1280 x 800); Ângulo ultra alargado de visualização; Ecrã multitouch capacitivo com digitador; Vidro Corning
Gorilla Glass 2 rijo e duradouro; Proteção anti-manchas; Rotação automática (selecionável)

Gráficos

Intel® Graphics Media Accelerator

Áudio

SRS de áudio; Altifalantes estéreo integrados; Microfone integrado (array de microfone duplo) (cancelamento de ruído e formação de feixe)

Suporte para Comunicações
Sem Fios

Banda Larga Móvel HP hs2350 HSPA+ com suporte GPS; 802.11a/b/g/n (2x2) Bluetooth 4.0 HS combo; Banda Larga Móvel HP hs3120 HSPA+

Slots de Expansão

1 SIM; 1 microSDHC

Portas e Ligações

1 combinação auscultadores/microfone; 1 conector de alimentação

Dispositivo de Entrada

Teclado HP Slim Bluetooth Keyboard (modelos selecionados)
Caneta HP Executive Tablet Pen (modelos selecionados)
Integrada com 1080p e LED (frontal); 8MP (painel traseiro)

Segurança

HP Client Security: Security Manager; Credential Manager; Password Manager; Device Access Manager com Just In Time Authentication; Computrace; SpareKey; Encriptação de
unidade; Microsoft Defender; Tecnologia Intel Platform Trust; BIOS Protection; Preboot Security

Dimensões

178 x 261 x 9,2 mm

Peso

A partir de 630 g

Alimentação

Adaptador externo de CA de 10W HP ElitePad

Garantia

1 ano de garantia limitada (atualizações disponíveis, vendidas separadamente), 1 ano de garantia para a bateria principal

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias
para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste
documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento.
Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições do Windows 8. Este sistema pode necessitar de actualização e/ou hardware de aquisição em separado
para tirar todo o partido da funcionalidade do Windows 8. Consulte http://windows.microsoft.com/pt-PT/ para mais informações. Bluetooth é uma marca comercial do
respetivo proprietário e é utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença. Intel é uma marca comercial registada da Intel Corporation nos Estados Unidos da América e
noutros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.Saiba mais em www.hp.eu/notebooks
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A HP recomenda o Windows.

Acessórios e serviços (não incluídos)
Rato Bluetooth HP X4000b

Seja mais produtivo quando em viagem com o esguio e elegante Rato Bluetooth HP X4000b que lhe
permitirá trabalhar confortavelmente onde quer que esteja e é o acessório perfeito para o seu Notebook HP
Business, Ultrabook™ ou PC tablet.
Número do produto: H3T50AA

Caneta HP Executive Tablet

Toque, Escreva. Utilize-o à sua maneira. Escreva mensagens e notas com a sua própria caligrafia
diretamente no ecrã do seu PC tablet HP. Depois guarde-as - ou converte-as para texto datilografado para
utilizar noutras aplicações.
Número do produto: H4E45AA

Bateria HP ElitePad Expansion Jacket

Volte a ligar e continue. Seja produtivo ao longo do dia com a Bateria de Jacket do HP ElitePad que desliza
para a HP ElitePad Expansion Jacket (vendida em separado) para aumentar imediatamente a duração da
bateria do seu HP ElitePad (vendida em separado).
Número do produto: H4F20AA

HP ElitePad Expansion Jacket

HP ElitePad Expansion Jacket
Número do produto: H4J85AA

Estação de Ancoragem ElitePad HP

Carregue o seu HP ElitePad enquanto está à secretária com uma Estação de Acostagem HP ElitePad ou
configure o seu tablet como um ecrã secundário e seja um mestre em multitarefas.
Número do produto: C0M84AA

3 anos, dia útil seguinte, no local

Durante 3 anos, terá a reparação do seu computador no local, no dia útil seguinte por parte de um técnico
qualificado da HP, se a questão não puder ser resolvida remotamente
Número do produto: U7C50E
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