Adatlap

HP ElitePad 1000 G2 táblagép
Több, mint egy táblagép – teljes
üzleti megoldás. Az elegáns és
karcsú HP ElitePad 1000 G2
teljesítménye és rugalmassága
átalakítja a munkavégzés módját.
Újraértelmezheti a
termelékenységet és kiélvezheti a
könnyű készülék minden előnyét a
HP vállalattól elvárható vezető
kezelhetőség, biztonság és
támogatás magabiztosságával.

A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.
Letisztult és elegáns.
A kiváló minőségű kialakítás az iparág egyik legvékonyabb, mindössze 9,2 mm vastagságú táblagépét
nyújtja. A HP ElitePad 1000 G2 táblagép 680 g-os (1,5 fontos) tömege igazán pehelykönnyű, mégis
tartósnak lett tervezve.
Szélesebb látószöget élvezhet a kültéren is látható, 25,65 cm (10,1 hüvelyk) képátlójú WUXGA
multi-touch panelen.
Meggyőző termelékenység.
A 64 bites Intel® processzorral, valamint az irodai és útközbeni hatékonyság fenntartásához
szükséges funkciókkal rendelkező HP ElitePad 1000 G2 táblagéppel magasabb szintre emelheti
termelékenységét.
A HP Connection Manager segítségével vezérelheti a vezeték nélküli kapcsolatot, beleértve az
opcionális globális 4G LTE kapcsolatot1 is.
A két kamera segítséget nyújt az együttműködéshez és a fontos pillanatok megörökítéséhez.
Munkájához mindig az Önnek leginkább megfelelő megoldást választhatja. Az ElitePad 1000 G2 az
érintés-, érintőceruza- és hangalapú bevitelt is támogatja.
Leegyszerűsíti az informatikai feladatokat.
A HP ElitePad 1000 G2 táblagépet egyszerűen integrálhatja az informatikai környezetbe, a HP, a
LANDesk és a Microsoft opcionális megoldásaival pedig megkönnyítheti munkáját.
A HP Custom Integration Services révén vállalati szintű telepítés veszi le a terheket az informatikai
munkatársak válláról.
Biztonság a kezdetektől.
Folyamatos működés. A HP BIOS-védelem2 továbbfejlesztett védelmet biztosít a BIOS ellen irányuló
vírustámadások és más biztonsági fenyegetések ellen, továbbá a használatával megelőzhető az
adatvesztés és csökkenthető az állásidő.
A Just In Time hitelesítési funkcióval ellátott HP Device Access Manager segít megakadályozni az
adatok engedély nélküli másolását USB-eszközökre.
Testre szabhatja.
A kifejezetten a HP ElitePad számára tervezett kiegészítők3 – intelligens tartók, akkumulátor,
adapterek, dokkolóegységek, borítók, tokok és egyebek – egész sorával bővítheti lehetőségeit, így
valódi üzleti táblagépéből egy átfogó üzleti megoldást építhet fel.
A HP ElitePad biztonsági tartó megkönnyíti a bejelentkezéseket és megakadályozza a számítógépén
vagy magánhálózatán található adatokhoz való illetéktelen hozzáférést.3
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Operációs rendszer

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

A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.

Képernyő

25,65 cm (10,1 hüvelyk) képátlójú WXGA UWVA (1900 x 1200) kapacitív multi-touch kijelző digitalizáló funkcióval, Corning® Gorilla® Glass 3 szennyeződés elleni bevonattal

Processzorcsalád

Intel® Atom® processzor 3

Processzor

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, akár 2,39 GHz-ig Intel Burst technológiát használva, 2 MB gyorsítótár, 4 mag) 3

Lapkakészlet

A chipkészlet integrálva van a processzorba

Memória

4 GB 1067 MHz-es LPDDR3 SDRAM

Adattárolás

64 GB eMMC SSD; 128 GB eMMC SSD 4

Grafikus rendszer

Intel HD grafikus rsz. 5

Hangeszközök

HD Audio DTS Sound+ technológiával; 2 beépített sztereó hangszóró; 2 digitális mikrofon; Kombinált fejhallgató- és mikrofoncsatlakozó

Vezeték nélküli támogatás

Broadcom 801.11a/b/g/n (2x2) és Bluetooth® 4.0; HP hs3110 HSPA+ mobil szélessávú modem; HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ Gobi 4G; HP lt4112 LTE/HSPA+ Gobi 4G 6

Bővítőhelyek

1 flash adathordozó

Portok és csatlakozók

1 rendszercsatlakozó; 1 kombinált fejhallgató/mikrofon
A rendszercsatlakozó az egységet közvetlenül áramforráshoz, a dokkolóegységhez vagy tartóhoz csatlakoztatja.

Multimédia- és bemeneti
eszközök

2,1 MP, 1080p (elülső oldali); 8 MP, LED-vaku (hátoldali)
Gyorsulásmérő + eCompass; Giroszkóp; Térmegvilágítás-érzékelő; Rezgő visszajelzés

Előre telepített szoftver

Office vásárlása; PDF Complete Corporate Edition; HP Mobile Connect; HP vezeték nélküli hozzáférési pont (WLAN technológiával rendelkező modellek); HP ePrint; HP Manageability;
HP PageLift; HP Support Assistant; HP SoftPaq Download Manager; Kindle; Box (50 GB-as ajánlat) 7,8,9,10

Adatvédelem

HP Client Security (Credential Manager és Password Manager eszközzel); Absolute Data Protect; Just In Time hitelesítési funkcióval ellátott Device Access Manager; Drive Encryption;
HP Trust Circles Standard; Microsoft Defender; TPM 1.2; kis hatótávolságú kommunikáció biztonsági összetevővel (gyárilag letiltva) 11,12,13,14,15

Méretek

261 x 178 x 9,2 mm

Súly

680 g-os tömegtől

Áramellátás

Külső, 10 wattos váltóáramú tápegység

Akkumulátor típusa

2 cellás, hosszú üzemidejű, 30 Wh-s lítiumion-polimer

Garancia

1 év korlátozott jótállás (bővítés lehetséges, külön megvásárolható), valamint 1 év jótállás az elsődleges akkumulátorra
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Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP ElitePad dokkolóegység

Töltse HP ElitePad eszközét az asztalon a HP ElitePad dokkolóegységen, vagy használja táblagépét másodlagos
képernyőként, és váljon mesterré több feladat párhuzamos végrehajtásában.

Termékszám: C0M84AA

HP ElitePad
hatékonyságnövelő tartó

Elegáns külső, intelligens belső. Az egy készüléken belül elérhető billentyűzettel, két USB-porttal, SD-kártyaolvasóval,
védőburkolattal és állítható állvánnyal növelheti termelékenységét.

HP ElitePad bőr védőtok

A stílusos és elegáns HP ElitePad bőr védőtok segítségével biztonságban és mindig útra készen tudhatja HP ElitePad
táblagépét. A tok könnyű hozzáférést biztosít táblagépéhez és remekül illeszkedik noteszgépe hordtáskájába,
aktatáskájába vagy utazótáskájába utazás közben.

Termékszám: D6S54AA

Termékszám: E5L02AA

HP ElitePad dokkolható tok

HP ElitePad eszközét egy stílusos tokban hordhatja, amely állványként is használható, és támogatja a HP ElitePad
dokkolóegységbe történő dokkolást.

Termékszám: F1M97AA

HP Executive táblagéptoll G2

Kézírással vihet be üzeneteket és jegyzeteket közvetlenül a HP EliteBook Revolve 810 G2 képernyőjén. Ezeket mentheti
vagy más alkalmazásokban történő felhasználáshoz nyomtatott szöveggé alakíthatja át.

Termékszám: F3G73AA

HP ElitePad 10 W
váltóáramú tápegység

Töltse fel. Folytassa a munkát. Töltse fel táblagépét a könnyű és sokoldalú HP ElitePad 10 W-os váltóáramú
tápegységgel. A kompakt, pehelykönnyű kivitel ideális utazáshoz.

3 éves, következő
munkanapi helyszíni
támogatás

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a következő munkanapon elvégzi a helyszíni
javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg
Termékszám: U7C50E

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

Termékszám: H4K08AA

Adatlap

HP ElitePad 1000 G2 táblagép

A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.

Lábjegyzetek
A 4G LTE WWAN nem minden területen, nem minden termékhez érhető el, és külön megvásárolt szolgáltatási szerződést igényel. A lefedettséggel és az elérhetőséggel kapcsolatban érdeklődjön a szolgáltatóknál. A
kapcsolat sebessége a helytől, a környezettől, a hálózati körülményektől és egyéb tényezőktől függően változik.; 2 Az automatikus helyreállításhoz HP BIOS rendszerrel rendelkező HP Tools-partíció szükséges.; 3 Külön
vagy választható funkcióként vásárolható meg.
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Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
Nem minden funkció érhető el a Windows 8.1 összes kiadásában. A Windows 8.1 funkcióinak teljes körű használatához a rendszerek továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert, illesztőprogramokat
és/vagy szoftvert igényelhetnek. További információ: http://www.microsoft.com.; 2 Bizonyos Windows SST rendszerek tartalmazzák az Office 2013 Otthoni és diákverzió programcsomagot a Word, Excel, PowerPoint és
One Note alkalmazások teljes verzióival, a programcsomag nem minden régióban érhető el. Az Office 2013 Otthoni és diákverziója nem használható kereskedelmi és nonprofit jellegű, valamint jövedelemtermelő
tevékenységekhez.; 3 A többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének a javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára.
Az Intel® architektúrán alapuló 64 bites számítástechnikai rendszerek működéséhez az Intel® 64 architektúrával kompatibilis processzorral, lapkakészlettel, BIOS és operációs rendszerrel, illesztőprogramokkal és
alkalmazásokkal felszerelt számítógépes rendszerre van szükség. A processzorok működéséhez (a 32 bites működést is beleértve) elengedhetetlen az Intel® 64 architektúrával kompatibilis BIOS. A teljesítmény a
hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel számozása nem a nagyobb teljesítményt jelzi.; 4 SSD meghajtók (SSD) esetén a GB = 1 milliárd bájt. A formázás utáni tényleges kapacitás ennél kisebb. A
helyreállítást végző program számára legfeljebb 5 GB tárhely van lefoglalva Windows 8.1 rendszer esetén.; 5 A HD képminőséghez HD tartalom szükséges.; 6 A HP mobil szélessávú szolgáltatás és a Gobi 4G LTE WWAN
külön vagy kiegészítő szolgáltatásként vásárolható meg, nem minden területen érhető el, valamint külön megvásárolt szolgáltatási szerződést igényel. A lefedettséggel és az elérhetőséggel kapcsolatban érdeklődjön a
szolgáltatóknál. A kapcsolat sebessége a helytől, a környezettől, a hálózati körülményektől és egyéb tényezőktől függően változik.; 7 A HP Mobile Connect csak az EMEA régióban érhető el, és kompatibilis CDMA vagy
HSPA mobil szélessávú modult és előre megvásárolt szolgáltatást igényel. A szolgáltatási terület lefedettségét és elérhetőségét a www.hp.com/go/mobileconnect weboldalon tekintheti meg.; 8 A HP vezeték nélküli
hozzáférési pont használatához aktív internetkapcsolat és külön megvásárolható adatforgalmi előfizetés szükséges. A HP vezeték nélküli hozzáférési pont aktív állapotában a készüléken lévő alkalmazások továbbra is
működnek, és ugyanazon adatforgalmi előfizetést használják, mint a vezeték nélküli hozzáférési pont. A vezeték nélküli hozzáférési pont adatforgalma további díjakkal járhat. Az adatforgalmi előfizetés részleteiről
érdeklődjön a szolgáltatójánál. Használatához Windows 8.1 rendszer, illetve a Windows 7 rendszerhez készült HP Connection Manager szükséges.; 9 A HP ePrint szolgáltatás használatához internetkapcsolat szükséges a
webkompatibilis HP nyomtatóhoz. HP ePrint-fiók regisztrálása szükséges. A használható nyomtatók, támogatott dokumentumok és képtípusok listájának, valamit a HP ePrint további részleteinek megtekintéséhez
látogasson el a www.hpconnected.com webhelyre.; 10 A Box ajánlat az új 2013-as és 2014-es HP üzleti asztali számítógépeken, noteszgépeken és táblagépeken érhető el. Box-regisztráció szükséges. Az ajánlat csak az
új Box-felhasználók számára érhető el. Az ajánlat előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A Box alkalmazáshoz Windows 8 vagy 8.1 rendszer szükséges.; 11 A HP Elitepad 1000 az Absolute Data Protect 4 éves licencét
tartalmazza, amellyel megkereshető a készülék, zárolható a jogosulatlan hozzáférés megelőzése érdekében, illetve távolról törölhetők a személyes adatok. A licencet a vásárlónak kell aktiválnia. További részletek:
http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp. Az Absolute Data Protect ügynök kikapcsolt állapotban van a számítógépen, és az ügyfélnek kell aktiválnia azt. A szolgáltatás elérhetősége korlátozott lehet, az
Egyesült Államokon kívüli elérhetőségéről érdeklődjön az Absolute vállalatnál. A külön megvásárolható Absolute Recovery Guarantee előfizetéses szolgáltatás korlátozott jótállást biztosít. Bizonyos korlátozások
lehetnek érvényesek. Részletek: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. A Data Delete adattörlési szolgáltatás használata esetén a Recovery Guarantee visszafizetési jótállása
érvényét veszti. A Data Delete adattörlési szolgáltatás igénybevételéhez az ügyfeleknek először alá kell írniuk egy előzetes felhatalmazási megállapodást, majd létre kell hozniuk egy PIN kódot, vagy meg kell vásárolniuk
egy vagy több RSA SecurID tokent az Absolute Software vállalattól.; 12 A Drive Encryption használatához Windows rendszer szükséges. A Drive Encryption alkalmazásba való bejelentkezés előtt a rendszer biztosítja az
adatok védelmét. A számítógép kikapcsolása vagy hibernálása kilépteti a Drive Encryption alkalmazásból, így megakadályozza az adatokhoz való hozzáférést.; 13 Ha elérhető, a HP Trust Circles Standard változata 5
bizalmi kör használatát teszi lehetővé, bizalmi körönként legfeljebb 5 partnerrel. Korlátlan számú bizalmi kör és partner kezeléséhez az opcionális Trust Circles Pro szükséges. A Trust Circles Reader lehetővé teszi, hogy
egy meghívott partner részt vegyen egy bizalmi körben. Használatához Windows rendszer szükséges. Elérhető a http://hptc.cryptomill.com webhelyen.; 14 Szoftver TPM 1.2 (alapértelmezés szerint be van kapcsolva)
vagy hardver TPM 1.2 (alapértelmezés szerint ki van kapcsolva).; 15 Külön megvásárolható NFC alkalmazás vagy szoftver.
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További tájékoztatás:
www.hp.eu/notebooks
Használja a HP pénzügyi szolgáltatásait

A HP pénzügyi szolgáltatásainak segítségével az üzleti érték fenntartásához és a versenytársaktól való megkülönböztetéshez elengedhetetlen innovatív technológiákat valósíthatja meg.
További információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
A képen látható termék csak illusztráció. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,
írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen
dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért. Nem minden funkció érhető el a Windows 8.1 minden kiadásában. A
rendszerek a Windows 8.1 funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolt hardvert igényelhetnek. További részletek:
http://www.microsoft.com/windows. A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation az Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. A
Bluetooth a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company engedéllyel használ. Az Intel és a Core az Intel Corporation vagy leányvállalatai
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.
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