Tablet HP ElitePad 900 G1
Ten pravý tablet na podnikanie. Prekročte hranice bežného podnikania s HP ElitePad, naším špičkovým
tenkým a ľahkým tabletom s operačným systémom Windows 8. Vďaka jeho elegantnému dizajnu a
dotykovému ovládaniu máte produktivitu pod palcom. Rozviňte svoj potenciál a vyberte si z kompletnej
súpravy inteligentne skonštruovaného príslušenstva, ako je napríklad kompletná klávesnica, dokovacia
stanica a inteligentné puzdro, ktoré predlžuje životnosť batérie. Jednoduché zavedenie. Nenáročná správa.
Ľahké zabezpečenie.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.
Transform your business with a tablet designed
for business.

Deploy, manage, and secure like nobody’s
business.

work without worry about recharging.

ElitePad simple to deploy in existing IT environments. HP Global Series and Services ensure

Vďaka kompatibilite systému Windows 8 a x86 so staršími aplikáciami získate nástroje, ktoré

consistent support for business with international operations.

potrebujete – a tiež istotu z podobného pocitu pri práci ako na bežnom počítači. Všetko

You’re protected with HP Client Security. HP BIOS Protection and Microsoft Defender help

poháňané najnovšími procesormi Intel®.

keep you up and running with enhanced defense against virus attacks and other threats.

Dock at the office and the HP ElitePad becomes your desktop PC. Add a full keyboard to

Manage a fleet easily with Active Directory, domain join, and PXE boot support, along with

boost your productivity or an additional screen for multitasking.

HP Client Management Solutions. It’s one less thing to worry about for IT.

Invest in your business, not batteries. Since the HP L ong Life Battery offers up to a

Uchovávajte citlivé údaje a zariadenia vo svojich priestoroch – ušetríte čas aj peniaze. S

three-year life span, you can focus on the task at hand without the hassle of replacing your

pomocou voliteľných nástrojov vlastnej údržby sú aktualizácie jednoduché. Okrem toho je

battery.

vaša investícia chránená trojročnou limitovanou zárukou, takže viete, že ste urobili dobré

L og into Windows wirelessly with NFC technology.

rozhodnutie.

Sleek. Elegant. Thoughtfully designed.

Flexible customization options.

tablet only feels lightweight. It’s built to last and designed to look great and work

complete suite of accessories gives you the freedom to customize your device your way.

dependably everywhere from the boardroom to the warehouse.

Whether it’s sales, design, education or healthcare, you’ll benefit from an assortment of

It includes over 115 000 hours of our own testing and end-to-end diagnostics, and you get

industry-specific software and hardware options that have been thoroughly tested for

confidence built right in.

compatibility.

Slide the HP ElitePad into a smart jacket with an additional battery to extend battery life, and

Thanks to durable materials like Corning® Gorilla® Glass 2 and machined aluminum, this

Contoured edges, an anti-smudge screen, aluminum buttons, and the executive pen make
the HP ElitePad look and feel as good as it functions.
With a 25,6 cm (10,1") diagonal, 16:10 display, you maximize your viewing space on the
move. Spend less time scrolling. More time doing. And, thanks to support for touch, pen, or
voice-based input, you can work the way that suits you best.
Get a 1080p camera in front for video calls. Shoot true-to-life photos and videos with an
8MP camera in back and a built-in flash.

A familiar set up experience, plus available HP Custom Integration Services, make the HP

It’s an equation for success. Work on your terms with a tablet that fits your business. A

Tablet HP ElitePad 900 G1

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Operačný systém

Windows 8 Pro
Windows 8

Procesor

Intel® Atom® Z2760 (1,5 GHz, maximálne 1,8 GHz s použitím technológie Intel Burst a Intel Hyper-Threading, 1 MB vyrovnávacej pamäte, 2 jadrá)

Pamäť

2 GB

Ukladacie zariadenia

32 GB eMMC SSD; 64 GB eMMC SSD

Obrazovka

25,7 cm (10,1") diagonal WXGA wide-viewing angle (1280 x 800); Ultra- Wide-viewing angle; Capacitive multitouch screen with digitizer; Tough, durable Corning Gorilla Glass 2;
Anti-smudge coating; Auto rotate (selectable)

Grafika

grafická karta Intel® Graphics Media Accelerator

Zvuk

SRS Audio; Integrované stereoreproduktory; Integrovaný mikrofón (duálny) (s rušením okolitého hluku a modulovaním prenosu)

Podpora pre bezdrôtové
technológie

Širokopásmové mobilné pripojenie HP hs2350 HSPA+ s podporou GPS; Kombinované sieťové pripojenie 802.11a/b/g/n (2 x 2) Bluetooth 4.0 HS; Širokopásmové mobilné pripojenie
HP hs3120 HSPA+

Rozširujúce sloty

1 SIM; 1 microSDHC

Porty a konektory

1 kombinovaný port na slúchadlá/mikrofón; 1 napájací konektor

Vstupná jednotka

Klávesnica HP Slim s pripojením Bluetooth (k vybraným modelom)
Pero k tabletu HP Executive (k vybraným modelom)
Integrovaná predná kamera s rozlíšením 1080p so svetlom LED; Zadná kamera s rozlíšením 8 megapixlov

Zabezpečenie

Zabezpečenie HP Client: Správca zabezpečenia; Správca poverení; Správca hesiel; Správca prístupu k zariadeniu s overovaním systémom Just In Time; Sledovanie zariadenia v
prípade jeho straty (Computrace); Funkcia obnovenia hesiel SpareKey; Šifrovanie disku; Bezpečnostný nástroj Microsoft Defender; Technológia Intel Platform Trust; Ochrana systému
BIOS; zabezpečenie zariadenia pred načítaním systému (Preboot)

Rozmery

178 x 261 x 9,2 mm

Hmotnosť

Hmotnosť od 630 g

Zdroj

Externý sieťový adaptér HP ElitePad 10 W

Záruka

1-ročná obmedzená záruka (dostupné rozšírenia, predávané osobitne), 1-ročná záruka na primárnu batériu
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Myš HP X4000b Bluetooth

Staňte sa produktívnejšími na vašich cestách vďaka úhľadnej, štýlovej myši HP X4000b s Bluetooth, ktorá je
komfortná bez ohľadu na to, kde s ňou pracujete a ideálne dopĺňa váš notebook HP Business, počítač
Ultrabook™ alebo tablet.
Číslo produktu: H3T50AA

Stylus k tabletu HP Executive

Používajte ovládanie dotykom, píšte. Používajte ho po svojom. Píšte správy a poznámky vlastným písmom
priamo na obrazovke zariadenia tablet PC HP. Potom ich uložte – alebo ich konvertujte na tlačené písmo
a použite v iných aplikáciách.
Číslo produktu: H4E45AA

Batéria pre rozširujúci kryt HP ElitePad
Expansion Jacket

Zapnite a pokračujte. Buďte počas dňa produktívni vďaka batérii pre rozširujúci kryt HP ElitePad, ktorá sa
zasúva do rozširujúceho krytu HP ElitePad (predávaný samostatne) a okamžite predĺži výdrž batérie vášho
zariadenia HP ElitePad (predáva sa samostatne).
Číslo produktu: H4F20AA

Rozširujúci kryt HP ElitePad Jacket

Rozširujúci kryt HP ElitePad Jacket
Číslo produktu: H4J85AA

Dokovacia stanica HP ElitePad

Nabite svoje zariadenie HP ElitePad na stole prostredníctvom dokovacej stanice HP ElitePad, alebo použite
svoj tablet ako sekundárnu obrazovku a majstrovsky zvládajte viacero úloh naraz.
Číslo produktu: C0M84AA

3-ročná záruka, nasledujúci pracovný
deň

Ak sa vyskytne problém s počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci
pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov
Číslo produktu: U7C50E
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