Φύλλο δεδομένων

Tablet HP ElitePad 1000 G2
Δεν είναι μόνο ένα tablet — είναι η
απόλυτη επαγγελματική λύση. Ο
κομψός HP ElitePad 1000 G2
παρέχει την απόδοση και την
ευελιξία που χρειάζεστε για να
μεταμορφώσετε τον τρόπο που
εργάζεστε. Επαναπροσδιορίστε
την παραγωγικότητα χωρίς πολύ
βάρος με τις κορυφαίες
δυνατότητες διαχείρισης,
ασφάλειας και υποστήριξης που
περιμένετε από την HP.

H HP συνιστά Windows.
Κομψό και στιλάτο
Η σχεδίαση υψηλής ποιότητας δημιούργησε ένα από τα λεπτότερα tablet στην αγορά με πάχος μόλις
9,2 mm. Το HP ElitePad 1000 G2 Tablet είναι ελαφρύ με βάρος μόλις 680 g (1,5 λίβρες), αλλά και
κατασκευασμένο για μεγάλη διάρκεια ζωής.
Ευρύτερες οπτικές γωνίες με την οθόνη WUXGA 25,65 cm (10,1") πολλών σημείων αφής που είναι
ιδανική για εξωτερικούς χώρους.
ισχυρή παραγωγικότητα.
Κάντε ένα βήμα μπροστά στην παραγωγικότητα με το HP ElitePad 1000 G2 Tablet που είναι
εξοπλισμένο με επεξεργαστή Intel® 64-bit και τα χαρακτηριστικά που χρειάζεστε για να παραμένετε
παραγωγικοί στο γραφείο ή εν κινήσει.
Ελέγξτε την ασύρματη σύνδεση, συμπεριλαμβανομένου του προαιρετικού παγκόσμιου 4G LTE1, με το
HP Connection Manager.
Οι δύο κάμερες σας βοηθούν να συνεργαστείτε ή να αποτυπώσετε τη στιγμή.
Εργαστείτε όπως σας εξυπηρετεί καλύτερα. Ο ElitePad 1000 G2 υποστηρίζει αφή, γραφίδα ή
φωνητική εισαγωγή.
Απόδοση IT
Εντάξτε εύκολα το HP ElitePad 1000 G2 Tablet στο υπάρχον περιβάλλον IT και απλοποιήστε το
φόρτο εργασίας σας με προαιρετικές λύσεις από την HP, τη LANDesk και τη Microsoft.
Απολαύστε περιβάλλον εταιρικής κλάσης και απαλλάξτε το προσωπικό του ΙΤ από τα προβλήματα
με τις υπηρεσίες προσαρμοσμένης ενοποίησης (Customer Integration) της HP
Ασφάλεια από την πρώτη στιγμή.
Αδιάλειπτη λειτουργία. Το HP BIOS Protection2 προσφέρει βελτιωμένη προστασία από επιθέσεις ιών
στο BIOS και άλλες απειλές, και έχει σχεδιαστεί να αποτρέπει την απώλεια των δεδομένων και να
μειώνει τις διακοπές λειτουργίας.
Αποφύγετε την μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή των δεδομένων σας, σε συσκευές USB,
χρησιμοποιώντας το HP Device Access Manager με Just in Time έλεγχο ταυτότητας.
Προσαρμόστε το
Επεκτείνετε τις δυνατότητές σας με μια πλήρη σουίτα βοηθητικού εξοπλισμού3 — μπαταρία,
αντάπτορες, σταθμός σύνδεσης, καλύμματα, θήκες,και πολλά άλλα — που έχει σχεδιαστεί ειδικά για
το HP ElitePad και μετατρέψτε αυτό το επαγγελματικό tablet σε μια απόλυτη επαγγελματική λύση.
Απλοποιήστε τις συνδέσεις και αποτρέψτε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα της
συσκευής ή του προσωπικού δικτύου σας με τη θήκη HP ElitePad Security Jacket.3
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Λειτουργικό σύστημα

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

H HP συνιστά Windows.

Οθόνη

Οθόνη πολλαπλής αφής (capacitive), διαγωνίου 25,65 cm (10,1") WXGA UWVA (1900 x 1200) με ψηφιοποιητή, Corning® Gorilla® Glass 3, με επικάλυψη που δεν θαμπώνει

Οικογένεια επεξεργαστή

Επεξεργαστής Intel® Atom® 3

Επεξεργαστής

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, έως 2,39 GHz με τεχνολογία Intel Burst, 2 MB cache, 4 πυρήνες) 3

Chipset

Το chipset είναι ενσωματωμένο στον επεξεργαστή

Μνήµη

4 GB 1067 MHz LPDDR3 SDRAM

Αποθήκευση

64 GB eMMC SSD, 128 GB eMMC SSD 4

Γραφικά

Γραφικά Intel HD 5

Ήχος

Ήχος HD με DTS Sound+, 2 ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία, 2 ψηφιακά μικρόφωνα, Υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου,

Υποστήριξη ασύρματης
επικοινωνίας

Broadcom 801.11a/b/g/n (2x2) και Bluetooth® 4.0, HP hs3110 HSPA+ Mobile Broadband, HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ Gobi 4G, HP lt4112 LTE/HSPA+ Gobi 4G 6

Υποδοχές επέκτασης

1 flash media

Θύρες και υποδοχές

1 καλώδιο συστήματος, 1 σετ ακουστικών/μικροφώνου
Το καλώδιο συστήματος συνδέεται στη μονάδα είτε απευθείας για τροφοδοσία είτε στο σταθμό σύνδεσης είτε στη θήκη.

Συσκευές εισόδου και
πολυμέσων

2,1 MP 1080p (μπροστά), 8 MP, flash LED (πίσω)
Accelerometer + eCompass, Γυροσκόπιο, αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος, τεχνολογίες αφής

Προεγκατεστημένο λογισμικό Office (δεν περιλαμβάνονται), PDF Complete Corporate Edition, HP Mobile Connect, HP Wireless Hotspot (μοντέλα με WLAN), HP ePrint, Δυνατότητες διαχείρισης HP, HP PageLift, HP
Support Assistant, HP SoftPaq Download Manager, Kindle, Box (50 GB δωρεάν) 7,8,9,10

Ασφάλεια

HP Client Security (περιλαμβάνονται τα Credential Manager και Password Manager), Absolute Data Protect, Device Access Manager με έλεγχο ταυτότητας JIT, Drive Encryption,
HP Trust Circles Standard, Microsoft Defender, TPM 1.2, Δυνατότητα NFC με Secure Element (απενεργοποιημένο κατά την παράδοση) 11,12,13,14,15

Διαστάσεις

261 x 178 x 9,2 mm

Βάρος

Από 680 g

Ισχύς

Εξωτερικό τροφοδοτικό AC 10 W

Τύπος μπαταρίας

Μπαταρία λιθίου 30 WHr 2 στοιχείων, μεγάλης διάρκειας

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους (διατίθενται ξεχωριστά αναβαθμίσεις), εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Σταθμός επιτραπέζιας
σύνδεσης HP ElitePad

Φορτίστε το HP ElitePad στο γραφείο με το σταθμό επιτραπέζιας σύνδεσης HP ElitePad ή χρησιμοποιήστε το tablet ως
δεύτερη οθόνη και πραγματοποιήστε πολλές εργασίες ταυτόχρονα.

Θήκη HP ElitePad
Productivity

Δεν είναι μια απλή θήκη. Είναι έξυπνη τεχνολογία. Αυξήστε την παραγωγικότητά σας με ένα πληκτρολόγιο, δύο θύρες
USB, συσκευή ανάγνωσης καρτών SD, προστατευτικό κάλυμμα και ρυθμιζόμενη βάση – όλα σε ένα.

Δερμάτινη θήκη HP ElitePad

Προστατεύστε το HP ElitePad και πάρτε το παντού μαζί σας χάρη στην κομψή δερμάτινη θήκη HP ElitePad που
προσφέρει εύκολη πρόσβαση στο tablet σας και χωράει στη θήκη μεταφοράς του φορητού υπολογιστή, στο
χαρτοφύλακα ή στη βαλίτσα σας.

Αριθμός προϊόντος: C0M84AA

Αριθμός προϊόντος: D6S54AA

Αριθμός προϊόντος: E5L02AA

Θήκη επιτραπ. σύνδεσης HP
ElitePad

Μεταφέρετε το HP ElitePad σε μια κομψή θήκη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως βάση και υποστηρίζει σύνδεση με
το σταθμό επιτραπέζιας σύνδεσης HP ElitePad.

Αριθμός προϊόντος: F1M97AA

Γραφίδα tablet HP Executive
G2

Γράψτε χειρόγραφα μηνύματα και σημειώσεις απευθείας στην οθόνη του HP EliteBook Revolve 810 G2. Στη συνέχεια,
αποθηκεύστε τα ή μετατρέψτε τα σε πληκτρολογημένο κείμενο για χρήση σε άλλες εφαρμογές.

Τροφοδοτικό A/C HP
ElitePad 10 W

Φορτίστε. Συνεχίστε. Φορτίστε το tablet σας με το ελαφρύ και ευέλικτο τροφοδοτικό AC HP ElitePad 10 W. Η μικρή και
ελαφριά σχεδίασή του είναι ιδανική για ταξίδια.

Τρία έτη, επιτόπου την
επόμενη εργάσιμη ημέρα

Λάβετε υπηρεσία επιτόπου επισκευής του υπολογιστή σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό
της HP για 3 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως.
Αριθμός προϊόντος: U7C50E

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Αριθμός προϊόντος: F3G73AA

Αριθμός προϊόντος: H4K08AA
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Υποσημειώσεις
Το 4G LTE WWAN δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα προϊόντα και σε όλες τις περιοχές και απαιτεί σύμβαση υπηρεσιών που προμηθεύεστε ξεχωριστά. Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και τη διαθεσιμότητα,
απευθυνθείτε στον τοπικό πάροχο υπηρεσιών. Οι ταχύτητες σύνδεσης διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία, το περιβάλλον, το δίκτυο και άλλους παράγοντες.; 2 Για την αυτόματη αποκατάσταση απαιτούνται HP
tools με HP BIOS.; 3 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
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Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8.1. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8.1, τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και
ξεχωριστά αγορασμένο υλικό (hardware), οδηγούς (drivers) και/ή λογισμικό. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.; 2 Επιλεγμένα συστήματα Windows SST περιλαμβάνουν το Office Home & Student
2013 με πλήρη έκδοση των Word, Excel, PowerPoint και One Note και δεν διατίθενται σε όλες τις περιοχές. Απαγορεύεται η χρήση του λογισμικού Office Home & Student 2013 edition για εμπορική, μη κερδοσκοπική
και κερδοσκοπική χρήση.; 3 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές
λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η τεχνολογία 64 bit σε αρχιτεκτονική Intel® απαιτεί σύστημα υπολογιστή με επεξεργαστή, chipset, BIOS, λειτουργικό σύστημα, προγράμματα οδήγησης συσκευών και εφαρμογές
που υποστηρίζουν την αρχιτεκτονική Intel® 64. Οι επεξεργαστές δεν θα λειτουργούν (ούτε στα 32 bit) χωρίς BIOS που να υποστηρίζει την αρχιτεκτονική Intel® 64. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του
υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί κριτήριο μέτρησης της απόδοσης.; 4 Στους Solid State δίσκους (SSD), GB = 1 δισεκατομμύριο byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα
είναι μικρότερη. Έως 5 GB στα Windows 8.1 δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.; 5 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.; 6 Τα HP Mobile Broadband και Gobi 4G LTE WWAN
πωλούνται ξεχωριστά ή ως πρόσθετη λειτουργία, δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές και προϋποθέτουν σύμβαση υπηρεσιών την οποία ο χρήστης προμηθεύεται ξεχωριστά. Για πληροφορίες σχετικά με την
κάλυψη και τη διαθεσιμότητα, απευθυνθείτε στον τοπικό πάροχο υπηρεσιών. Οι ταχύτητες σύνδεσης διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία, το περιβάλλον, το δίκτυο και άλλους παράγοντες.; 7 Το HP Mobile Connect
είναι διαθέσιμο στην περιοχή EMEA μόνο και απαιτεί μια συμβατή μονάδα mobile broadband CDMA ή HSPA και προπληρωμένη υπηρεσία. Δείτε πληροφορίες για την κάλυψη και τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας στην
περιοχή σας στη διεύθυνση www.hp.com/go/mobileconnect.; 8 Η εφαρμογή HP Wireless Hotspot απαιτεί ενεργή σύνδεση στο Internet και ξεχωριστό πρόγραμμα δεδομένων. Όταν το HP Wireless Hotspot είναι ενεργό,
οι εφαρμογές συνεχίζουν να λειτουργούν και χρησιμοποιούν το ίδιο πρόγραμμα δεδομένων με το Wireless Hotspot. Για τη χρήση δεδομένων μέσω του Wireless Hotspot ίσως επιβαρυνθείτε με πρόσθετες χρεώσεις.
Για λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα δεδομένων, απευθυνθείτε στον τοπικό πάροχο υπηρεσιών. Απαιτούνται Windows 8.1 ή HP Connection Manager για Windows 7.; 9 Για το HP ePrint απαιτείται σύνδεση
Internet σε εκτυπωτή HP με σύνδεση στο web. Απαιτείται εγγραφή στο HP ePrint. Για τη λίστα με τους συμβατούς εκτυπωτές, τους υποστηριζόμενους τύπους εγγράφων και εικόνων και άλλες λεπτομέρειες σχετικά
με το HP ePrint, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hpconnected.com.; 10 Το Box διατίθεται στους νέους επαγγελματικούς επιτραπέζιους υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές και Tablet HP του 2013 και 2014.
Απαιτείται εγγραφή στο Box. Διατίθεται μόνο για τους νέους χρήστες του Box. Η προσφορά μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Για το Box απαιτούνται Windows 8 ή 8.1.; 11 Το HP Elitepad 1000 περιλαμβάνει
άδεια χρήσης 4 ετών για το Absolute Data Protect για να μπορείτε να εντοπίζετε τη συσκευή, να κλειδώνετε και να εμποδίζετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και να διαγράφετε προσωπικά δεδομένα εξ
αποστάσεως. Η άδεια χρήσης πρέπει να ενεργοποιηθεί από τον πελάτη. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp. Το Absolute Data Protect είναι
απενεργοποιημένο κατά την παράδοση και πρέπει να ενεργοποιηθεί από τον πελάτη. Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί στην υπηρεσία. Για τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας εκτός Η.Π.Α., απευθυνθείτε στην Absolute.
Η προαιρετική συνδρομητική υπηρεσία Absolute Recovery Guarantee έχει περιορισμένη εγγύηση. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:
http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Εάν χρησιμοποιηθεί το Data Delete, η πληρωμή εγγύησης για το Recovery Guarantee ακυρώνεται. Προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την
υπηρεσία Data Delete, οι πελάτες πρέπει να υπογράψουν συμφωνητικό προ-εξουσιοδότησης και είτε να δημιουργήσουν έναν κωδικό PIN είτε να αγοράσουν ένα ή περισσότερα διακριτικά RSA SecurID από την
Absolute Software.; 12 Για το Drive Encryption απαιτούνται Windows. Τα δεδομένα προστατεύονται πριν από την είσοδο στο Drive Encryption. Με την απενεργοποίηση/αδρανοποίηση γίνεται έξοδος από το Drive
Encryption και εμποδίζεται η πρόσβαση στα δεδομένα.; 13 Το HP Trust Circles Standard, όταν περιλαμβάνεται, επιτρέπει έως 5 Trust Circles με έως και 5 επαφές σε κάθε Trust Circle. Για απεριόριστο αριθμό Trust Circles
και επαφών, απαιτείται το προαιρετικό Trust Circles Pro. Διατίθεται το Trust Circles Reader, που επιτρέπει σε μια επαφή να συμμετέχει σε Trust Circle κατόπιν πρόσκλησης. Απαιτούνται Windows. Διατίθεται στη
διεύθυνση http://hptc.cryptomill.com.; 14 Λογισμικό TPM 1.2 (ενεργοποιημένο από προεπιλογή) ή υλικό TPM 1.2 (απενεργοποιημένο από προεπιλογή).; 15 Η εφαρμογή ή το λογισμικό NFC πωλείται ξεχωριστά.
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Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/notebooks
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Με τις Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP (HP Financial Services) μπορείτε να προχωρήσετε στην υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, προσδίδοντας στην επιχείρησή σας προστιθέμενη
αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν
πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι
λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8.1. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8.1, τα συστήματα μπορεί να
απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/. Οι
ονομασίες Microsoft και Windows και το λογότυπο των Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η ονομασία Bluetooth είναι
εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες Intel και Core είναι
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα
ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
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