Dataark

HP ElitePad 1000 G2 Tablet-pc
Mere end en tablet-pc – en total
forretningsløsning. Den elegante
og slanke HP ElitePad 1000 G2
giver den ydelse og fleksibilitet, du
har brug for, til at ændre måden du
arbejder på. Få en ny definition af
produktivitet, bevar letheden, og
hav tillid til den førende
administration, sikkerhed og
support, du forventer fra HP.

HP anbefaler Windows.
Elegant og slank.
Design i høj kvalitet giver en af de tyndeste tablet-pc'er i branchen med sine kun 9,2 mm. HP ElitePad
1000 G2-tablet-pc føles let og vejer kun 680 g, men den er bygget til at holde.
Få glæde af bredere betragtningsvinkler med et 25,65 cm (10,1") WUXGA-multiberøringspanel, der
kan bruges udendørs.
Større produktivitet.
Produktiviteten kan blive endnu bedre med HP ElitePad 1000 G2-tablet-pc, der er udstyret med en
Intel®-processor med 64-bit og de funktioner, du har brug for at bevare produktiviteten på kontoret
eller på farten.
Få styr på den trådløse forbindelse – inklusive global 4G LTE,1 med HP Connection Manager.
To kameraer hjælper dig med at samarbejde eller indfange øjeblikket.
Arbejd på den måde, der passer dig bedst. ElitePad 1000 G2 understøtter berørings-, penne- eller
stemmeinput.
Klar til IT.
Du kan nemt integrere HP ElitePad 1000 G2-tablet-pc i dit IT-miljø, og få en enklere arbejdsgang med
ekstra løsninger fra HP, LANDesk og Microsoft.
Nyd opsætningen på virksomhedsniveau, og få ikke hovedpine over IT ved hjælp af HP Custom
Integration Services.
Sikkerhed med samme.
Det kører bare – altid. HP BIOS Protection2 byder på bedre beskyttelse mod virusangreb mod BIOS og
andre sikkerhedstrusler og er designet til at forhindre tab af data og til at reducere nedetiden.
Sørg for, at data ikke kopieres til USB-enheder uden tilladelse ved hjælp af HP Device Access Manager
med Lige til tiden-godkendelse.
Tilpas den.
Udvid, hvad du kan gøre med et udvalg af tilbehør3 – smarte hylstre, batteri, adaptere, dockingstation,
omslag, tasker og meget mere – udviklet specielt til HP ElitePad, og gør en ægte forretningstablet-pc
til en total forretningsløsning.
Det bliver nemmere at logge på, og du kan forhindre uautoriseret adgang til data på din enhed eller
private netværk med HP ElitePad Security Jacket.3
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Operativsystem

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

HP anbefaler Windows.

Skærm

25,65 cm (10,1") WXGA UWVA (1900 x 1200) kapacitiv multi-berøringsskærm med digitaliseringsenhed, Corning® Gorilla® Glass 3 med smudsfri overflade

Processorfamilie

Intel® Atom®-processor 3

Processor

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, op til 2,39 GHz med Intel Burst-teknologi, 2 MB cache, 4 kerner) 3

Chipsæt

Chipsættet er integreret med processoren

RAM

4 GB 1067 MHz LPDDR3 SDRAM

Harddiskplads

64 GB MMC SSD, 128 GB eMMC SSD 4

Grafik

Intel HD-grafik 5

Lyd

HD-lyd med DTS Sound+; 2 integrerede stereohøjttalere; 2 digitale mikrofoner; Kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik

Understøttelse af trådløs

Broadcom 801.11a/b/g/n (2 x 2) og Bluetooth® 4.0; HP hs3110 HSPA + mobilt bredbånd; HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ Gobi 4G; HP lt4112 LTE/HSPA+ Gobi 4G 6

Udvidelsessokler

1 flash-medie

Porte og stik

1 systemstik; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik
Systemstik tilsluttes enheden til enten direkte til tænd/sluk, til dockingstationen eller til et hylster.

Multimedie- og inputenheder 2,1 MP, 1080p (vender forud); 8 MP, LED-flash (bagudrettet)

Accelerometer + eCompass; Gyroskop; Lyssensor til måling af omgivende lys; Haptik

Præinstalleret software

Køb Office; PDF Complete Corporate Edition; HP Mobile Connect; HP Wireless Hotspot (modeller med WLAN); HP ePrint; HP Manageability; HP PageLift; HP-supporthjælp; HP SoftPaq
Download Manager, Kindle; Box (50 GB-tilbud) 7,8,9,10

Sikkerhed

HP Client Security (medfølgende Credential Manager og Password Manager); Absolute Data Protect; Device Access Manager med Lige i tide-godkendelse; Drevkryptering; HP Trust
Circles Standard; Microsoft Defender; TPM 1.2; Nærfeltskommunikation med Secure Element (leveres deaktiveret) 11,12,13,14,15

Mål

261 x 178 x 9,2 mm

Vægt

Fra 680 g

Strøm

Ekstern 10 W vekselstrømsadapter

Batteritype

2-cellers 30 WHr li-ion polymer med lang levetid

Garanti

1 års begrænset garanti (med mulighed for opgradering, der skal købes separat), 1 års garanti på det primære batteri
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HP anbefaler Windows.

Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP ElitePad-dockingstation

Oplad din HP ElitePad tilbage ved skrivebordet med HP ElitePad-dockingstationen, eller konfigurer din tablet som en
sekundær skærm, og bliv en mester i multitasking.

Produktnummer: C0M84AA

HP ElitePad
produktivitetsetui

Det er mere end et etui, det er indbygget intelligens. Øg produktiviteten med et tastatur, to USB-porte, SD-kortlæser,
beskyttende omslag og justerbart stativ i samme pakke.

HP ElitePad-læderetui

Det flotte og elegante HP ElitePad-læderetui beskytter din HP ElitePad og giver nem adgang til din tablet-pc så den hele
tiden er klar til brug – den passer ned i etuiet til din bærbare, i din mappe eller rejsetasken, når du er på farten.

Produktnummer: D6S54AA

Produktnummer: E5L02AA

HP ElitePad Dockable-taske

Du kan bære din HP ElitePad i en flot taske, der kan foldes ud som et stativ og som kan dokkes i
HP ElitePad-dockingstationen.

Produktnummer: F1M97AA

HP Executive-tablet-pc-pen
G2

Skriv meddelelser og noter med din egen håndskrift direkte på skærmen på din HP EliteBook Revolve 810 G2. Gem dem
derefter – eller dan dem om til indtastet tekst for at bruge dem i andre applikationer.

Produktnummer: F3G73AA

10 W vekselstrømadapter til
HP ElitePad

Tænd. Fortsæt. Oplad din tablet ved hjælp af den lette og alsidige 10 W vekselstrømsadapter til HP ElitePad. Den
kompakte og lette konstruktion er perfekt til at rejse.

3 års service onsite næste
hverdag

Få 3 års reparation næste hverdag onsite udført af HP-kvalificeret tekniker for din computerenhed, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: U7C50E

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: H4K08AA
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Fodnoter
4G LTE WWAN er ikke tilgængelig på alle produkter, i alle områder, og kræver en separat anskaffet servicekontrakt. Du kan få flere oplysninger om forsyningsmulighed og dækning hos serviceudbyderen.
Forbindelseshastighederne afhænger af placering, miljø, netværksforhold og andre faktorer.; 2 Der kræves HP Tools-partition med HP BIOS til automatisk gendannelse.; 3 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør
1

Tekniske specifikationer ansvarsfraskrivelser
Ikke alle funktioner kan benyttes i alle udgaver af Windows 8.1. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware, drivere og/eller software for at kunne udnytte funktionaliteten i Windows 8.1 fuldt
ud. Se http://www.microsoft.com.; 2 Visse Windows SST-systemer omfatter Office Home & Student 2013 med fulde versioner af Word, Excel, Powerpoint og One Note. De fås ikke i alle regioner. Office Home & Student
2013-softwaren må ikke bruges til erhvervs- eller nonprofit-aktiviteter og heller ikke til indtægtsskabende aktiviteter.; 3 Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydelse. Denne teknologi vil ikke
nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareapplikationer. 64-bit-databehandling på Intel®-arkitektur kræver et computersystem med processor, chipsæt, BIOS, operativsystem, enhedsdrivere og
applikationer, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Processorerne fungerer ikke (heller ikke med 32-bit) uden en BIOS, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Ydeevnen afhænger af hardware- og
softwarekonfigurationen. Intel's nummerering er ikke et mål for højere ydelse.; 4 I forbindelse med Solid State-harddiske (SSD) er 1 GB = 1 milliard byte. Den faktiske, formaterede kapacitet er mindre. Op til 5 GB af
Windows 8.1 er reserveret til systemgendannelsessoftware.; 5 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder.; 6 HP mobilt bredbånd og Gobi 4G LTE WWAN skal anskaffes særskilt eller som tilbehør. Fås ikke i alle
lande og kræver en separat anskaffet servicekontrakt. Du kan få flere oplysninger om forsyningsmulighed og dækning hos serviceudbyderen. Forbindelseshastighederne afhænger af placering, miljø, netværksforhold og
andre faktorer.; 7 HP Mobile Connect er kun tilgængelig i EMEA og kræver et kompatibelt CDMA eller HSPA mobilt bredbåndsmodul og forudbetalt anskaffelse af tjenesten. Se om der er forsyningsmulighed og dækning i
dit område på www.hp.com/go/mobileconnect.; 8 HP Wireless Hotspot-programmet kræver, at der er oprettet forbindelse til internettet og anskaffet en separat dataplan. Når HP's trådløse hotspot er aktivt, vil
applikationerne på selve enheden stadig fungere og anvende den samme dataplan som det trådløse hotspot. Der kan blive pålagt ekstragebyrer for brug af data via trådløst hotspot. Din tjenesteudbyder kan oplyse dig
om planens nærmere detaljer. Kræver Windows 8.1 eller HP Connection Manager til Windows 7.; 9 HP ePrint kræver internetforbindelse til en HP printer med internetadgang. HP ePrint-konto kræver registrering. Find en
liste over kvalificerede printere, understøttede dokumenter og billedtyper samt andre oplysninger om HP ePrint på www.hpconnected.com.; 10 Box-tilbuddet gælder for nye 2013 og 2014 HP Business Desktop-pc'er,
bærbare pc'er og tablet-pc'er. Kræver Box-registrering. Tilbuddet gælder kun nye Box-brugere. Tilbud kan ændres uden varsel. Box-applikationen kræver Windows 8 eller 8.1.; 11 HP Elitepad 1000 omfatter en 4-årig
licens til Absolute Data Protect, så du kan finde din enhed, låse den, forhindre uautoriseret adgang og slette personlige data via fjernadgang. Licensen skal aktiveres af kunden. Se
http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp for udførlige oplysninger. Absolute Data Protect-agenten leveres deaktiveret og skal aktiveres af kunderne. Service kan være begrænset. Kontakt Absolute
vedrørende tilgængeligheden uden for USA. Abonnementstjenesten (tilbehør) på Absolut Recovery Guarantee er en begrænset garanti. Der gælder visse betingelser. Find fulde oplysninger på:
http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Recovery Guarantee-betalingen ugyldiggøres, hvis Data Delete anvendes. Kunderne skal først underskrive en forudgående
godkendelsesaftale og enten oprette en PIN-kode eller købe en eller flere RSA SecurID-amuletter fra Absolut Software for at kunne bruge Data Delete-tjenesten.; 12 Drive Encryption (drevkryptering) kræver Windows.
Data er beskyttet før log ind på Drive Encryption. Hvis pc'en slukkes eller sættes i dvaletilstand, bliver man logget ud af Drive Encryption, og det forhindrer dataadgang.; 13 Når HP Trust Circles Standard medfølger, får du
mulighed for op til 5 tillidscirkler med op til 5 kontaktpersoner i hver tillidscirkel. Trust Circles Pro (tilbehør) kræves ved ubegrænset antal tillidscirkler og kontaktpersoner. Trust Circles Reader gør det muligt for en
kontaktperson at deltage i en inviteret tillidscirkel. Kræver Windows. Fås på http://hptc.cryptomill.com.; 14 Software TPM 1.2 (aktiveret som standard) eller Hardware TPM 1.2 (deaktiveret som standard).; 15
Nærfeltskommunikationsapplikation eller -software sælges separat.
1

Få mere at vide på
www.hp.eu/notebooks
Kom i kontakt med HP Financial Services

Kom i kontakt med HP Financial Services for at implementere nyskabende teknologier, der er afgørende for at skabe forretningsværdi og konkurrencedygtig differentiering. Find flere
oplysninger på www.hp.com /go/hpfs.

Tilmeld dig opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
Specifikke egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der
følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle
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