Tablični računalnik HP ElitePad 900 G1
Pravi tablični računalnik za poslovno uporabo. Presežite poslovne rezultate z našim vrhunskim tankim in
lahkim tabličnim računalnikom HP ElitePad z operacijskim sistemom Windows 8. Z elegantno obliko in
možnostmi zaslona na dotik bo storilnost na dosegu roke. Razširite svoje zmožnosti s celotno zbirko
domiselno zasnovane dodatne opreme, vključno s tipkovnico, združitveno postajo in pametnim etuijem, ki
podaljšuje življenjsko dobo akumulatorja. Preprosto uvajanje. Enostavno upravljanje. Preprosta uporaba.

HP priporoča Windows.
Preoblikujte svoje poslovanje s tabličnim
računalnikom, zasnovanim za poslovno uporabo.

Najučinkovitejše uvajanje, upravljanje in zaščita v
podjetju doslej.

skrbeti glede vnovičnega polnjenja.

omogočajo preprosto uvajanje računalnika HP ElitePad v obstoječa okolja IT. Paket HP

Združljivost z operacijskim sistemom Windows 8 in x86 za starejše aplikacije vam

Global Series and Services zagotavlja neprekinjeno podporo za podjetja z mednarodnimi

zagotavlja orodja, ki jih potrebujete – in zanesljivost znanega računalniškega delovanja. Vse

dejavnostmi.

naprave imajo najnovejše procesorje Intel®.

S HP-jevo zaščito odjemalcev bo vaša uporaba računalnika povsem varna. Zaščita HP BIOS in

Če računalnik HP ElitePad priključite na združitveno postajo v pisarni, se pretvori v namizni

orodje Microsoft Defender vam bosta v pomoč pri nemotenem opravljanju nalog z

računalnik. Povečajte njegovo storilnost, tako da priključite standardno tipkovnico ali

izboljšano zaščito pred napadi virusov in drugimi grožnjami.

dodaten zaslon za hkratno opravljanje več nalog.

Active Directory, pridružitev domeni in zagonska podpora PXE s HP-jevimi rešitvami za

Naložba v poslovanje in ne akumulator. Akumulatorje HP L ong Life Battery odlikuje do

upravljanje odjemalcev zagotavljajo preprosto upravljanje skupine izdelkov. Za osebje IT to

triletna življenjska doba, ki omogoča, da se lahko osredotočite na naloge brez skrbi, da bi

pomeni eno skrb manj.

bilo treba zamenjati akumulator.

Hranite občutljive podatke in naprave na enem mestu ter prihranite čas in denar. Z

Prijavite se v sistem Windows prek brezžične povezave s tehnologijo NFC.

dodatnimi orodji za samostojno upravljanje so posodobitve povsem preproste. Poleg tega je

Vitka, elegantna in domiselna zasnova.

vaša naložba zaščitena z dodatnim triletnim omejenim jamstvom, tako da ste lahko brez

je ta tablični računalnik zelo lahek. Računalnik je izdelan za dolgotrajno uporabo, odlikujeta

Prilagodljive možnosti prilagajanja.

HP ElitePad lahko shranite v pametni etui z dodatnim akumulatorjem, tako da vam ni treba

Zaradi trpežnih materialov, kot sta Corning® Gorilla® Glass 2 in mehansko obdelani aluminij,
pa ga odličen videz in zanesljivost pri delu kjer koli od sejne sobe do skladišča.

Znana izkušnja z nastavitvijo in razpoložljive HP-jeve prilagojene integracijske storitve (CIS)

skrbi, da ste se odločili pravilno.

Rezultat je zagotovljena uspešnost. Opravljajte delo s tabličnim računalnikom, ki ustreza

Z opravljenimi 115.000 urami tovarniškega preizkušanja in celostno diagnostiko je

vašemu načinu poslovanja. Z izpopolnjeno zbirko dodatne opreme lahko napravo

zmogljivost računalnika že vgrajena.

prilagodite povsem po svoji meri.

Z oblikovanimi robovi, na umazanijo odpornim zaslonom, gumbi iz aluminija in zmogljivim

Izkoristite nabor možnosti programske in strojne opreme, ki so bile zasnovane posebej za

peresom je računalnik HP ElitePad na videz in otip tako dober, kolikor je tudi zmogljiv.

uporabo v posameznih industrijskih panogah in temeljito preizkušene glede združljivosti, ne

Povečajte možnosti prikaza na poti z zaslonom z razmerjem 16:10 in diagonalo 25,6 cm

glede na to ali se ukvarjate s prodajo, oblikovanjem, izobraževanjem ali zdravstveno oskrbo.

(10,1 palca). Zapravite manj časa za pomikanje po zaslonu in več za izvajanje opravil. Poleg
tega lahko s podporo za dotike, pero ali govorni vnos uporabo računalnika prilagodite po
svoji meri.
Postavite kamero 1080p na sprednjo stran za videoklice. Ustvarite realistične fotografije in
videoposnetke s kamero 8MP na zadnji strani ter vgrajeno bliskavico.
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HP priporoča Windows.

Operacijski sistem

Windows 8 Pro
Windows 8

Procesor

Intel® Atom® Z2760 (1,5 GHz, do 1,8 GHz s tehnologijama Intel Burst in Intel Hyper-Threading, 1 MB predpomnilnika, 2 jedri)

Pomnilnik

2 GB

Shranjevanje

32 GB eMMC SSD; 64 GB eMMC SSD

Prikaz

25,7 cm (10,1-palčni) diagonalni WXGA s širokim zornim kotom (1280 x 800); Izjemno širok zorni kot; Zmogljiv zaslon z upravljanjem z več hkratnimi dotiki in funkcijo digitalizatorja;
Trdno in trpežno steklo Corning Gorilla Glass 2; zaščita proti razmazanju; Samodejno sukanje (po izbiri)

Grafika

Pospeševalnik Intel® Graphics Media Accelerator

Zvočna kartica

zvok SRS; vgrajeni stereo zvočniki; vgrajeni mikrofon (dvokanalni, s funkcijo odpravljanja hrupa in prostorskim filtriranjem)

Podpora za brezžična omrežja Mobilni širokopasovni modul HP hs2350 HSPA+ s podporo GPS; kombinirani priključek 802.11a/b/g/n (2 x 2) Bluetooth 4.0 HS; mobilni širokopasovni modul HP hs3120 HSPA+
Razširitvene reže

1 kartica SIM; 1 microSDHC

Vrata in priključki

1 kombinirani izhod za slušalke/vhod za mikrofon; 1 priključek za napajanje

Vhodna naprava

Tipkovnica HP Slim Bluetooth Keyboard (pri nekaterih modelih)
Pero HP Executive Tablet Pen (pri nekaterih modelih)
Vgrajena ločljivost 1080p z osvetlitvijo LED (na prednji strani); 8 MP (na hrbtni strani)

Varnost

HP Client Security: Security Manager (Upravitelj zaščite); Credential Manager (Upravitelj poverilnic); Password Manager (Upravitelj gesel); Device Access Manager (Upravitelj dostopa
do naprav) z možnostjo Just In Time Authentication; Computrace; SpareKey; Drive Encryption; Microsoft Defender; Intel Platform Trust Technology; Zaščita BIOS; Zaščita Preboot
Security

Mere

178 x 261 x 9,2 mm

Teža

Že od 630 g

Napajanje

Zunanji napajalnik za izmenični tok HP ElitePad 10 W

Garancija

1-letna omejena garancija (nadgradnje so na voljo za doplačilo), 1-letna garancija za primarni akumulator
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HP priporoča Windows.

Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Miška HP X4000b Bluetooth

Povečajte svojo produktivnost na poti s tanko, privlačno miško HP X4000b Bluetooth, ki je primerna za
uporabo kjer koli in dopolnjuje vaš prenosnik HP Business Notebook, Ultrabook™ ali tablični računalnik.
Številka izdelka: H3T50AA

Tablično pisalo HP Executive

Ukazi na dotik, zapisovanje. Prilagojena uporaba. Ustvarjajte sporočila in zapiske v lastni pisavi neposredno
prek zaslona HP-jevega tabličnega računalnika. Shranite jih ali pretvorite v računalniško pisavo za uporabo v
drugih aplikacijah.
Številka izdelka: H4E45AA

Akumulator za razširitveni nastavek HP
ElitePad

Omogočite napajanje in nadaljujte z delom. Izboljšajte celodnevno storilnost z akumulatorjem za razširitveni
nastavek HP ElitePad, ki se vstavi v razširitveni nastavek HP ElitePad (naprodaj posebej), in v trenutku
podaljšajte čas uporabe računalnika HP ElitePad (naprodaj posebej).
Številka izdelka: H4F20AA

Razširitveni nastavek HP ElitePad

Razširitveni nastavek HP ElitePad
Številka izdelka: H4J85AA

Združitvena postaja HP ElitePad

Napolnite HP ElitePad za pisalno mizo z novo združitveno postajo HP ElitePad ali nastavite tablični
računalnik kot sekundarni zaslon in se preizkusite v izvajanju več opravil hkrati.
Številka izdelka: C0M84AA

3-leta naslednji delovni dan na domu

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil
pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo
Številka izdelka: U7C50E
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