Taulukot

HP ElitePad 1000 G2 -lehtiötietokone
Enemmän kuin taulutietokone –
kokonainen yritysratkaisu.
Elegantti ja tyylikäs HP ElitePad
1000 G2 pystyy suorituskyvyllään
ja joustavuudellaan muuttamaan
työskentelytapasi. Voit määritellä
tuottavuuden uudella tavalla ja
luottaa kevyen laitteen HP:lle
ominaiseen hallittavuuteen,
tietoturvaan ja tukeen.

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.
Virtaviivainen ja tyylikäs.
Laadukas suunnittelu on onnistunut tuottamaan taulutietokoneen, joka on alan ohuimpia: vain 9,2
mm. HP ElitePad 1000 G2 -taulutietokone on kevyt, vain 680 grammaa, mutta se on suunniteltu
kestäväksi.
Lävistäjältään 25,65 cm:n (10,1 tuuman) WUXGA-monikosketusnäyttö tarjoaa laajat katselukulmat –
ja sitä voi katsella ulkonakin.
Tehokasta tuottavuutta.
Vie tuottavuus uudelle tasolle HP ElitePad 1000 G2 -taulutietokoneella, jossa on 64-bittinen Intel®
-suoritin ja niin toimistossa kuin tien päälläkin tarvittavat tuottavuustoiminnot.
HP Connection Managerin avulla voit hallita langatonta yhteyttä, myös erikseen hankittavaa
maailmanlaajuista 4G LTE -yhteyttä1.
Kaksi kameraa parantaa yhteistyömahdollisuuksia ja tallentaa hetket muistoiksi.
Työskentele sinulle sopivalla tavalla. ElitePad 1000 G2 tukee kosketus-, kynä- ja ääniohjausta.
Valmis yhdistettäväksi IT-ympäristöön.
HP ElitePad 1000 G2 -taulutietokone on helppo yhdistää muuhun IT-ympäristöön, ja HP:n, LANDeskin
ja Microsoftin valinnaiset ratkaisut selkeyttävät työtehtäviäsi..
HP Custom -integrointipalvelu tarjoaa yritystasoisen käyttöönoton, joka ei aiheuta laiteasennuksista
johtuvaa päänsärkyä.
Turvaa alusta alkaen.
Vakaa ja luotettava. HP:n BIOS-suojaus2 tarjoaa parannetun suojan BIOS-virushyökkäyksiä ja muita
tietoturvauhkia vastaan, auttaa ehkäisemään tietojen häviämistä ja vähentää käyttökatkoja.
Voit estää tietojen luvattoman kopioimisen USB-laitteille HP Device Access Manager -ohjelmalla, jossa
on Just in Time -todennus.
Mukauta mielesi mukaan.
Voit laajentaa mahdollisuuksiasi lisävarustevalikoimalla3, johon sisältyy koteloita ja älykoteloita, akku,
sovittimia, telakointiasema ja paljon muuta – kaikki suunniteltuja erityisesti HP ElitePadille
muuttamaan yrityskäyttöön täydellisesti soveltuva taulutietokone kokonaiseksi yritysratkaisuksi.
Yksinkertaista kirjautumisia ja estä laitteella olevien tietojen tai yksityisen verkon luvaton käyttö HP
Elitepadin -suojauskotelolla.3
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HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Käyttöjärjestelmä

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

Näyttö

Lävistäjältään 25,65 cm:n (10,1 tuuman) WXGA UWVA -näyttö (1 900 x 1 200), jossa kapasitiivinen monikosketustoiminnallisuus ja digitoija, Corning® Gorilla® Glass 3 -lasi sekä
tahroja ehkäisevä pinnoite

Prosessorituoteperhe

Intel® Atom® -suoritin 3

Prosessori

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, jopa 2,39 GHz Intel Burst -tekniikan avulla, 2 Mt:n välimuisti, 4 ydintä) 3

Piirisarja

Suorittimeen integroitu piirisarja

Muisti

LPDDR3 SDRAM (4 Gt, 1 067 MHz)

Tallennustuotteet

64 Gt:n MMC SSD; 128 Gt:n eMMC SSD 4

Näyttöominaisuudet

Intel® HD -näytönohjain 5

Ääni

HD-ääni DTS Sound+ -äänentoistolla; 2 sisäistä stereokaiutinta; 2 digitaalimikrofonia; Kuuloke–mikrofoni-yhdistelmäliitäntä

Langattoman lähiverkon tuki Broadcom 801.11a/b/g/n (2x2) ja Bluetooth® 4.0; HP hs3110 HSPA+ -mobiililaajakaista; HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ Gobi 4G; HP lt4112 LTE/HSPA+ Gobi 4G 6
Laajennuspaikat

1 flash-muistiväline

Portit ja liittimet

1 järjestelmäliitin; 1 kuuloke–mikrofoni-yhdistelmä
Järjestelmäliitin yhdistää yksikön suoraan virtalähteeseen, telakointiasemaan tai koteloon.

Multimedia- ja syöttölaitteet 2,1 megapikseliä, 1080p (käyttäjää kohti); 8 megapikseliä, LED-salama (käyttäjästä poispäin suunnattu);
Kiihtyvyysmittari ja eCompass; Gyroskooppi; Ympäristön valon tunnistin; Haptiikka

Esiasennetut ohjelmat

Osta Office; PDF Complete -yritysversio; HP Mobile Connect; HP:n langaton yhteyspiste (mallit, joissa WLAN); HP ePrint; HP-hallintatyökalut; HP PageLift; HP Support Assistant;
HP SoftPaq Download Manager, Kindle; Box (50 Gt:n tarjous) 7,8,9,10

Suojaus

HP Client Security (mukana Credential Manager ja Password Manager); Absolute Data Protect; Device Access Manager ja Just-In-Time-todennus; Kiintolevysalaus; HP Trust
Circles, vakioversio; Windows Defender; TPM 1.2; NFC-tekniikka ja Secure Element (toimitetaan ominaisuus poistettuna käytöstä) 11,12,13,14,15

Mitat

261×178×9,2 mm

Paino

Paino alkaen 680 g

Virta

Ulkoinen 10 W:n verkkolaite

Akun tyyppi

Kaksikennoinen, pitkäkestoinen (30 Wh:n) litiumpolymeeriakku

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu (päivityksiä saatavana erikseen), yhden vuoden takuu perusakulle
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP ElitePadin
telakointiasema

Lataa HP ElitePad pöydän ääressä HP ElitePadin telakointiasemalla tai määritä taulutietokone toissijaiseksi näytöksi, niin
saat hetkessä paljon aikaan.

HP ElitePadin
Productivity-kuori

Se on enemmän kuin kotelo – se on älykkyyttä sisäänrakennettuna. Paranna tuottavuuttasi näppäimistöllä, kahdella
USB-portilla, SD-kortinlukijalla, suojakotelolla ja säädettävällä jalustalla – kaikki yhdessä paketissa.

HP ElitePad -nahkakotelo

Pidä HP ElitePad suojattuna ja helposti mukaan otettavana tyylikkäässä HP ElitePad -nahkakotelossa, jonka kanssa
taulutietokoneen käyttäminen on helppoa ja joka sujahtaa kätevästi niin kantolaukkuun, salkkuun kuin
matkalaukkuunkin.

Tuotenumero: C0M84AA

Tuotenumero: D6S54AA

Tuotenumero: E5L02AA

HP ElitePad -telakkakotelo

Kuljeta HP Elitepadia tyylikkäässä kotelossa, joka toimii myös jalustana ja tukee telakointia HP ElitePad telakointiasemaan.

Tuotenumero: F1M97AA

HP Executive
-taulutietokonekynä G2

Kirjoita viestit ja huomautukset omalla käsialallasi suoraan HP EliteBook Revolve 810 G2 -laitteen näyttöön. Voit tämän
jälkeen tallentaa ne tai muuntaa ne normaaliksi tekstiksi, jota voit käyttää muissa sovelluksissa.

Tuotenumero: F3G73AA

HP ElitePadin verkkolaite, 10
W

Kytke virta. Jatka töitä. Lataa taulutietokoneesi HP ElitePadin kevyellä ja monipuolisella 10 watin verkkolaitteella.
Näppärä ja kevyt muotoilu sopii erinomaisesti matkustuskäyttöön.

3 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Kolmen vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi paikan päällä
seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: U7C50E

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Tuotenumero: H4K08AA
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Alaviitteet
4G LTE WWAN -yhteys ei ole saatavilla kaikkiin tuotteisiin ja kaikilla alueilla, ja se edellyttää erikseen hankittavaa palvelusopimusta. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus palveluntarjoajalta. Yhteysnopeudet
vaihtelevat sijainnin, ympäristön, verkon sekä muiden tekijöiden mukaan.; 2 Automaattinen palautus edellyttää HP BIOSia ja HP Tools -osiointia.; 3 Hankittava erikseen tai lisälaitteena.
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Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows 8.1 -versioissa. Järjestelmät saattavat edellyttää päivitettyjä ja/tai erikseen ostettavia laitteita, ohjaimia ja/tai ohjelmia, jotta Windows 8.1 -toimintoja voidaan
hyödyntää täysin. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com.; 2 Tiettyihin Windows SST -järjestelmiin sisältyy Office Home & Student 2013 -ohjelmistopaketti, johon kuuluu Word-, Excel-, PowerPoint- ja One
Note -ohjelmistojen täysversiot. Ei saatavilla kaikilla alueilla. Office Home & Student 2013 -paketin ohjelmistoja ei saa käyttää kaupalliseen toimintaan, järjestötoimintaan eikä voittoa tavoittelevaan toimintaan.; 3 Monen
ytimen tekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. 64-bittinen tietojenkäsittely Intel®-ympäristössä edellyttää
tietokonejärjestelmää, jonka suoritin, piirilevysarja, BIOS, käyttöjärjestelmä, laiteohjaimet ja sovellukset tukevat Intel® 64 -tekniikkaa. Suorittimet eivät toimi (mukaan lukien 32-bittinen toiminta) ilman Intel® 64
-yhteensopivaa BIOS-ohjelmistoa. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suurempaa suorituskykyä.; 4 SSD-asemissa 1 Gt = miljardi tavua. Todellinen
alustettu kapasiteetti on pienempi. Windows 8.1 -käyttöjärjestelmässä on varattu järjestelmän palautusohjelman käyttöön enintään 5 Gt.; 5 Teräväpiirtokuvien katselemiseen vaaditaan teräväpiirtosisältöä (HD).; 6 HP:n
mobiililaajakaista ja Gobi 4G LTE WWAN -yhteys myydään erikseen tai lisäominaisuutena. Ne eivät ole saatavilla kaikilla alueilla, ja ne edellyttävät erikseen hankittavaa palvelusopimusta. Tarkista palvelun saatavuus ja
kattavuus palveluntarjoajalta. Yhteysnopeudet vaihtelevat sijainnin, ympäristön, verkon sekä muiden tekijöiden mukaan.; 7 HP Mobile Connect on saatavilla vain EMEA-maissa, ja se edellyttää yhteensopivaa CDMA- tai
HSPA- mobiililaajakaistamoduulia sekä prepaid-palvelun hankkimista. Tarkista kattavuus ja saatavuus omalla palvelualueellasi osoitteesta www.hp.com/go/mobileconnect.; 8 HP:n langattoman yhteyspisteen käyttö
edellyttää toimivaa internet-yhteyttä ja erikseen hankittavaa tiedonsiirtosopimusta. Kun HP:n langaton yhteyspiste on käytössä, laitesovellukset käyttävät yhteyspisteen tiedonsiirtosopimusta. Langattoman
yhteyspisteen tiedonsiirrosta saatetaan periä lisämaksuja. Tarkista tiedonsiirtosopimuksesi tiedot palveluntarjoajalta. Vaatii Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän tai Windows 7 -käyttöjärjestelmälle tarkoitetun HP
Connection Managerin.; 9 HP ePrint edellyttää internet-yhteyttä HP:n verkkotulostimeen. Edellyttää HP ePrint-tilin rekisteröimistä. Yhteensopivat tulostimet, tuetut asiakirja- ja kuvatiedostotyypit sekä muut HP ePrint
-tulostusta koskevat lisätiedot ovat osoitteessa www.hpconnected.com.; 10 Box-tarjous koskee uusia, HP:n vuosien 2013 ja 2014 yrityspöytäkoneita, kannettavia ja taulutietokoneita. Edellyttää rekisteröitymistä
Box-palveluun. Tarjous on voimassa ainoastaan uusille Box-käyttäjille. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Box-sovellus edellyttää Windows 8- tai Windows 8.1 -käyttöjärjestelmää.; 11 HP ElitePad 1000
sisältää neljän vuoden käyttöoikeuden Absolute Data Protect -sovellukseen, jolla voidaan paikantaa ja lukita laite, estää sen luvaton käyttö sekä tyhjentää laitteeseen tallennetut tiedot. Asiakkaan tulee aktivoida
käyttöoikeus. Katso tarkat lisätiedot osoitteesta http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp. Absolute Data Protect toimitetaan niin, että agentti on poissa käytöstä, ja asiakkaan on aktivoitava se itse.
Palvelu voi olla rajoitettu; tarkista Absolute-yhtiöltä saatavuus Yhdysvaltain ulkopuolella. Valinnainen Absolute Recovery Guarantee -tilauspalvelu on rajoitettu takuu. Palvelua koskevat tietyt rajoitukset. Lisätietoja on
osoitteessa http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Data Delete -palvelua käytettäessä Absolute Recovery Guarantee -maksu mitätöityy. Data Delete -palvelun käyttämiseksi
asiakkaiden on allekirjoitettava lupasopimus etukäteen ja joko luotava PIN-koodi tai hankittava vähintään yksi RSA SecurID -tunnus Absolute Software -yhtiöltä.; 12 Drive Encryption edellyttää
Windows-käyttöjärjestelmää. Tietojen käyttö on estetty ennen Drive Encryption -kirjautumista. Tietokoneen sammuttaminen tai siirtyminen lepotilaan aiheuttaa Drive Encryption -uloskirjautumisen, mikä estää pääsyn
tietoihin.; 13 HP Trust Circles Standard -ohjelmisto (mikäli sisältyy toimitukseen) mahdollistaa jopa viiden luottamuspiirin luomisen, joissa kussakin voi olla korkeintaan viisi yhteyshenkilöä. Rajoittamattomaan
luottamuspiirien tai jäsenten määrään tarvitaan erikseen hankittava Trust Circles Pro. Trust Circles Reader mahdollistaa yhteyshenkilöiden kutsumisen luottamuspiiriin. Edellyttää Windows-käyttöjärjestelmää. Saatavissa
osoitteesta http://hptc.cryptomill.com.; 14 Ohjelmiston TPM 1.2 (oletuksena käytössä) tai laitteiston TPM 1.2 (oletuksena poissa käytöstä).; 15 NFC-sovellus tai -ohjelmisto myydään erikseen.
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Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/notebooks
Hyödynnä HP:n taloudelliset palvelut

HP:n taloudellisten palvelujen voit ottaa käyttöön innovatiivisia tekniikoita, jotka lisäävät yrityksen arvoa ja auttavat erottumaan kilpailijoista. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Yksityiskohdat saattavat vaihdella mallin mukaan. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana
toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai
toimituksellisista virheistä tai puutteista. Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows 8.1:n versioissa. Järjestelmissä saatetaan tarvita uusia
ja/tai erikseen ostettavia laitteita, jotta Windows 8.1:n toimintoja voi hyödyntää täysin. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com/windows.
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