Specifikace

Tablet HP ElitePad 1000 G2
Více než tablet – komplexní
podnikové řešení. Elegantní a
stylový tablet HP ElitePad 1000 G2
nabízí výkon a flexibilitu k
přetvoření způsobu vaší práce.
Špičkové funkce správy,
zabezpečení a podpory představují
novou definici produktivity a důvěry
– přesně jak očekáváte od
společnosti HP.

Společnost HP doporučuje systém Windows.
Elegantní a tenký.
Vysoce kvalitní design přináší jeden z nejtenčích tabletů ve své třídě – s pouhými 9,2 mm. Tablet HP
ElitePad 1000 G2 váží pouze 680 g, ale jeho konstrukce zaručuje vysokou odolnost.
Dopřejte si větší pozorovací úhly na 25,65cm (10,1") vícedotykovém displeji WUXGA, který zaručuje
dobrou viditelnost i venku.
Výkonná produktivita.
Posuňte svou produktivitu na další úroveň s tabletem HP ElitePad 1000 G2 vybaveným 64bitovým
procesorem Intel® a funkcemi, které vám zajistí produktivitu v kanceláři i na cestách.
Ovládejte bezdrátové připojení, včetně volitelného celosvětového připojení 4G LTE,1 s nástrojem HP
Connection Manager.
Dva fotoaparáty vám pomohou spolupracovat nebo zachytit ten správný okamžik.
Pracujte způsobem, který vám nejlépe vyhovuje. ElitePad 1000 G2 podporuje ovládání dotykem,
perem nebo hlasovými příkazy.
Připraven pro IT prostředí.
Tablet HP ElitePad 1000 G2 snadno začleníte do svého IT prostředí a s volitelnými řešeními od HP,
LANDesk a Microsoft uvolníte své pracovní zatížení.
Pomocí služby HP Custom Integration Services můžete používat nastavení podnikové úrovně, a
rozptýlit tak obavy o své IT prostředí.
Zabezpečení od samého počátku.
Nepřerušujte svou práci. Ochrana HP BIOS2 nabízí vylepšenou ochranu před virovými útoky na systém
BIOS a dalšími hrozbami zabezpečení a pomáhá bránit ztrátám dat a redukovat prostoje.
Pomocí aplikace HP Device Access Manager s včasným ověřováním zamezíte neoprávněnému
kopírování dat na USB zařízení.
Upravte si jej.
Řada doplňků3 určených přímo pro HP ElitePad – inteligentní obaly, baterie, adaptéry, dokovací stanice,
kryty, pouzdra a další – rozšiřuje možnosti využití a přemění opravdový podnikový tablet na komplexní
podnikové řešení.
Zjednodušte správu přihlašování a zabraňte neoprávněnému přístupu k jakýmkoli datům v zařízení
nebo v soukromé síti s bezpečnostním pouzdrem HP ElitePad.3
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Operační systém

Windows 8.1 Pro 64 1
Windows 8.1 64 1
Office Home & Student 2013 2

Společnost HP doporučuje systém Windows.

Monitor

25,65cm (10,1") displej WXGA UWVA (1 900 x 1 200), kapacitní vícedotyková obrazovka s digitizérem, sklo Corning® Gorilla® Glass 3 s povrchem odolným proti šmouhám

Rodina procesorů

Procesor Intel® Atom® 3

Procesor

Procesor Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz až 2,39 GHz s technologií Intel Burst, 2 MB mezipaměti, 4 jádra) 3

Čipová sada

Čipová sada integrovaná s procesorem

Paměť

4 GB 1067 MHz LPDDR3 SDRAM

Ukládání informací

Jednotka eMMC SSD 64 GB; Jednotka eMMC SSD 128 GB 4

Grafická karta

Grafická karta Intel HD 5

Zvuk

Zvuk HD s technologií DTS Sound+; 2 integrované stereofonní reproduktory; 2 digitální mikrofony; Kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu

Podpora bezdrátové sítě

Síťová karta Broadcom 801.11a/b/g/n (2x2) a Bluetooth® 4.0; širokopásmové mobilní připojení HP hs3110 HSPA+; HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ Gobi 4G; HP lt4112 LTE/HSPA+ Gobi
4G 6

Rozšiřující sloty

1 flash médium

Porty a konektory

1 systémový konektor; 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu
Systémový konektor lze připojit k jednotce buď přímo pro napájení, nebo k dokovací stanici či obalu.

Multimediální a vstupní
zařízení

2,1 Mpx, 1080 p (přední); 8 Mpx, blesk LED (zadní)
Akcelerometr + eCompass; Gyroskop; Snímač okolního světla; Hmatové technologie

Předinstalovaný software

Zakoupení produktu Office; PDF Complete Corporate Edition; HP Mobile Connect; HP Wireless Hotspot (modely s WLAN); HP ePrint; HP Manageability; HP PageLift; HP Support
Assistant; HP SoftPaq Download Manager; Kindle; Box (nabídka 50 GB) 7,8,9,10

Zabezpečení

HP Client Security (včetně aplikací Credential Manager a Password Manager); Absolute Data Protect; Device Access Manager s včasným ověřováním; Šifrování jednotky; HP Trust
Circles Standard; Microsoft Defender; TPM 1.2; NFC s funkcí Secure Element (funkce NFC je při dodání vypnutá) 11,12,13,14,15

Rozměry

261 x 178 x 9,2 mm

Hmotnost

Základní hmotnost 680 g

Napájení

Externí napájecí adaptér 10 W AC

Typ baterie

2článková Li-ion polymerová s dlouhou životností 30 Wh

Záruka

Jednoletá omezená záruka (upgrady jsou k dispozici, lze je zakoupit samostatně), jednoletá záruka na primární baterii
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Společnost HP doporučuje systém Windows.

Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Dokovací stanice HP ElitePad

Nabíjejte svůj HP ElitePad přímo na stole s dokovací stanicí HP ElitePad, nebo jej nastavte jako sekundární obrazovku a
buďte hlavním správcem multitaskingu.

Produktové číslo: C0M84AA

Rozšiřující pouzdro HP
ElitePad Productivity

Více než jen pouzdro – je to vestavěná inteligence. Zvyšte svou produktivitu díky klávesnici, dvěma portům USB, čtečce
karet SD, ochrannému obalu a nastavitelnému podstavci – vše v jednom.

Zasouvací kožené pouzdro
HP ElitePad

Stylové a elegantní zasouvací kožené pouzdro HP ElitePad pomáhá chránit váš tablet HP ElitePad, zajišťuje snadný
přístup k tabletu a pohodlně se vejde do přepravního pouzdra notebooku, kufru nebo cestovní tašky, když jste na cestách.

Dokovatelné pouzdro HP
ElitePad

Noste svůj HP ElitePad v moderním pouzdře, které se dá zdvojnásobit jako podstavec a podporuje dokování v dokovací
stanici HP ElitePad.

Pero tabletu HP Executive
G2

Zapisujte zprávy a poznámky svým rukopisem přímo na obrazovku tabletu HP EliteBook Revolve 810 G2. Potom je
můžet
e uložit nebo převést na strojově psaný text a použít v dalších aplikacích.

Produktové číslo: D6S54AA

Produktové číslo: E5L02AA

Produktové číslo: F1M97AA

Produktové číslo: F3G73AA

Napájecí adaptér HP ElitePad
10 W

Zapněte. Začněte pracovat. Nabíjejte svůj tablet pomocí lehkého a univerzálního nabíjecího adaptéru HP ElitePad 10 W.
Kompaktní, lehké provedení je perfektní pro cestování.

3letá záruka, další pracovní
den u zákazníka

Získejte pro své zařízení 3letou záruku na opravy u zákazníka následující pracovní den kvalifikovaným technikem
společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.
Produktové číslo: U7C50E

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

Produktové číslo: H4K08AA
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Společnost HP doporučuje systém Windows.

Poznámky pod čarou
Funkce 4G LTE WWAN není k dispozici u všech produktů ve všech oblastech a vyžaduje samostatné zakoupení služby. Informujte se u poskytovatele služby o pokrytí a dostupnosti. Rychlost připojení závisí na umístění,
prostředí, stavu sítě a dalších faktorech.; 2 Funkce automatického obnovení vyžaduje oddíl nástrojů HP se systémem HP BIOS.; 3 Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství.
1

Technické specifikace zřeknutí
Některé funkce systémů Windows 8.1 mohou vyžadovat speciální hardware, ovladače a/nebo software a nemusejí být dostupné ve všech edicích Windows 8.1. Podrobnosti naleznete na adrese
http://windows.microsoft.com/cs-CZ.; 2 Některé systémy Windows SST obsahují software Office Home & Student 2013 s plnými verzemi aplikací Word, Excel, Powerpoint a One Note. Tyto položky nejsou dostupné ve
všech regionech. Softwarová verze sady Office Home & Student 2013 nesmí být použita pro činnosti komerční, neziskové nebo vytvářející finanční příjem.; 3 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení
výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. K využití 64bitové architektury Intel® je zapotřebí počítač, jehož procesor, čipová sada, systém
BIOS, operační systém, ovladače a aplikace podporují architekturu Intel® 64. Procesory nebudou fungovat bez systému BIOS s podporou architektury Intel® 64 (ani v 32bitovém režimu). Výkon se může lišit v závislosti na
konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusí představovat úroveň výkonu.; 4 V případě jednotek SSD: 1 GB = 1 miliarda bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 5 GB
pevného disku u systému Windows 8.1 je rezervováno pro software na obnovu systému.; 5 Ke sledování obrázků ve vysokém rozlišení je třeba obsah HD.; 6 Širokopásmové mobilní připojení HP a rozhraní Gobi 4G LTE
WWAN se prodává samostatně nebo jako doplněk. Není k dispozici ve všech oblastech a vyžaduje samostatné zakoupení služby. Informujte se u poskytovatele služby o pokrytí a dostupnosti. Rychlost připojení závisí na
umístění, prostředí, stavu sítě a dalších faktorech.; 7 Technologie HP Mobile Connect je k dispozici pouze v oblasti EMEA a vyžaduje kompatibilní modul širokopásmového mobilního připojení CDMA nebo HSPA a
předplacení služby. Pokrytí a dostupnost služby najdete na stránce www.hp.com/go/mobileconnect.; 8 Aplikace HP Wireless Hotspot vyžaduje aktivní internetové připojení a samostatně zakoupený datový tarif. V době,
kdy je bezdrátový přístupový bod HP aktivní, bude aplikace v zařízení pokračovat v práci a bude využívat stejný datový tarif jako bezdrátový přístupový bod. Využívání dat bezdrátového přístupového bodu může
vyžadovat další poplatky. Zjistěte si u svého poskytovatele služeb, jaké jsou podrobnosti vašeho tarifu. Vyžaduje systém Windows 8.1 nebo software HP Connection Manager pro systém Windows 7.; 9 Služba HP ePrint
vyžaduje internetové připojení k webové tiskárně HP. Je vyžadována registrace účtu HP ePrint. Seznam oprávněných tiskáren, podporovaných dokumentů a typů obrázků a další podrobnosti o tiskárnách HP ePrint
najdete na stránce www.hpconnected.com.; 10 Nabídka služby Box je dostupná pro nové stolní počítače HP Business, notebooky a tablety roku 2013 a 2014. Vyžaduje registraci do služby Box. Nabídka je dostupná pouze
novým uživatelům služby Box. Nabídka se může změnit bez předchozího upozornění. Aplikace Box vyžaduje Windows 8 nebo 8.1.; 11 HP Elitepad 1000 zahrnuje 4letou licenci na aplikaci Absolute Data Protect, která
slouží k lokalizaci vašeho zařízení, uzamknutí, zamezení neoprávněnému přístupu a vzdálenému vymazání osobních dat. Licenci musí aktivovat zákazník. Podrobnosti naleznete na stránce
http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp. Agent Absolute Data Protect je při dodání vypnutý a zákazníci jej musejí aktivovat. Služba může být omezena, ověřte si prosím podmínky záruky absolutního
obnovení mimo USA. Volitelná předplacená služba záruky absolutního obnovení patří mezi omezené záruky. Záruka podléhá určitým omezením. Podrobnosti naleznete na stránce:
http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Při využití služby odstranění dat neplatíte za záruku obnovení – platba se anuluje. Aby zákazníci mohli využít službu odstranění dat, musejí
nejprve podepsat smlouvu o předběžném schválení a vytvořit si kód PIN nebo si zakoupit jeden či více tokenů RSA SecurID od Absolute Software.; 12 Drive Encryption vyžaduje systém Windows. Data jsou chráněna před
inicializací funkce šifrování jednotky. Po vypnutí nebo přepnutí počítače do režimu hibernace se funkce šifrování jednotky ukončí, a zamezí tak přístupu k datům.; 13 HP Trust Circles Standard, je-li přiložen, umožňuje
použít až 5 kruhů Trust Circles s až 5 kontakty v každém z nich. Pro neomezený počet kruhů Trust Circles a členských kontaktů je zapotřebí volitelný software Trust Circles Pro. K dispozici je Trust Circles Reader
umožňující účast kontaktu v pozvaném kruhu Trust Circle. Vyžaduje systém Windows. K dispozici na stránce http://hptc.cryptomill.com.; 14 Software TPM 1.2 (ve výchozím nastavení zapnuto) nebo Hardware TPM 1.2 (ve
výchozím nastavení vypnuto).; 15 Aplikace nebo software NFC se prodává samostatně.
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Více informací na
www.hp.eu/notebooks
Drže krok s využitím finančních služeb HP

Držte krok s využitím finančních služeb HP a zaveďte inovativní technologie, které jsou nezbytné pro zvýšení hodnoty podnikání a odlišení se od konkurence. Více informací najdete na
stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají
změnám bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny
v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk.
Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. V některých vydáních systému
Windows 8,1 nemusí být dostupné všechny funkce. Aby byla funkčnost systému Windows 8,1 plně využita, mohou systémy vyžadovat upgradovaný nebo
samostatně zakoupený hardware. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.microsoft.com/windows. Microsoft, Windows a logo Windows jsou
registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost
Hewlett-Packard Company užívá na základě licence. Intel a Core jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation a
jejích poboček ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
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