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HP ElitePad 1000 G2 Tablet
Mer enn et nettbrett – en fullverdig
forretningsløsning. Den elegante
og stilige HP ElitePad 1000 G2 har
ytelsen og fleksibiliteten til å endre
måten du arbeider på. Omdefiner
produktivitet og bevar lettheten i
trygg forvissning om den ledende
administrasjonen, sikkerheten og
støtten som du forventer fra HP.

HP anbefaler Windows.
Stilig og elegant.
Høy kvalitetsdesign gir et av de tynneste nettbrettene i bransjen på 9,2 mm. HP ElitePad 1000
G2-nettbrettet føles lett med bare 680 g (1,5 pund), men er bygd for å holde.
Få bredere visningsvinkler på 25,65 cm (10,1" diagonalt) WUXGA-flerberøringspanel som kan brukes
utendørs.
Kraftig produktivitet.
Ta neste skritt innen produktivitet med et HP ElitePad 1000 G2-nettbrett utstyrt med 64-bits
Intel®-prosessor og funksjonene du trenger for å være produktiv på kontoret eller på farten.
Styr trådløs tilkobling, inkludert valgfri verdensomspennende 4G LTE1, med HP Connection Manager.
To kameraer hjelper deg med å samarbeide eller fange øyeblikket.
Arbeid slik det passer deg best. ElitePad 1000 G2 støtter berørings-, penn- eller talebaserte inndata.
IT-klar.
Inkluder HP ElitePad 1000 G2-nettbrettet enkelt i IT-miljøet og forenkle arbeidshverdagen med valgfrie
løsninger fra HP, LANDesk og Microsoft.
Få konfigureringsmuligheter i foretaksklassen og fjern hodepinen fra IT med HP Custom Integration
Services.
Sikkerhet fra begynnelsen.
Hold hjulene i gang. HP BIOS Protection2 gir bedre beskyttelse mot virusangrep på BIOS og andre
sikkerhetstrusler og er konstruert for å unngå tap av data og redusere nedetid.
Hindre at data kopieres til USB-enheter uten tillatelse ved hjelp av HP Device Access Manager med
JIT-godkjenning.
Tilpass den.
Utvid hva du kan gjøre med en rekke tilbehør3 – smarte hylstre, batteri, adaptere, forankringstasjon,
deksler, vesker med mer – som er laget spesielt for HP ElitePad, og gjør et ekte kontornettbrett til en
fullverdig forretningsløsning.
Forenkle pålogging og hindre uautorisert tilgang til data på enheten eller i private nettverk med et HP
ElitePad-sikkerhetshylster.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.

Skjerm

25,65 cm (10,1" diagonalt) WXGA UWVA (1900 x 1200), kapasitiv flerberøringsskjerm med digitaliserer, Corning® Gorilla® Glass 3 med antismussbelegg

Prosessorfamilie

Intel® Atom®-prosessor 3

Prosessor

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, opptil 2,39 GHz ved bruk av Intel Burst Technology, 2 MB cache, 4 kjerner) 3

Brikkesett

Brikkesett er integrert i prosessor

Minne

4 GB 1067 MHz LPDDR3 SDRAM

Datalagring

64 GB eMMC SSD; 128 GB eMMC SSD 4

Grafikk

Intel HD-grafikk 5

Lyd

HD-lyd med DTS Sound+; 2 integrerte stereohøyttalere; 2 digitale mikrofoner; Kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt

Trådløsstøtte

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

Utvidelsesspor

1 flashmedier

Porter og kontakter

1 systemkontakt; 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt
Systemkontakten kobles til enheten enten direkte til strøm, eller til forankringsstasjonen eller en kappe.

Multimedie- og
inndataenheter

2,1 MP, 1080p (frontvendt); 8 MP, LED-flash (bakovervendt)
Akselerometer + eCompass; Gyroskop; Omgivelseslyssensor; Haptics

Forhåndsinstallert
programvare

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

Sikkerhet

HP Client Security (inkluderer Credential Manager og Password Manager); Absolute Data Protect; Device Access Manager med JIT-godkjenning; Drive Encryption; HP Trust Circles
Standard; Microsoft Defender; TPM 1.2; NFC (Near Field Communication) med Secure Element (leveres deaktivert) 11,12,13,14,15

Mål

261 x 178 x 9,2 mm

Vekt

Starter på 680 g

Strøm

Ekstern 10 W strømadapter

Batteritype

2-cellers, 30 Wh litiumionpolymer med lang levetid

Garanti

1 års begrenset garanti (oppgraderinger tilgjengelig, selges separat), 1 års begrenset garanti på primærbatteri
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP ElitePad
forankringsstasjon

Lad HP ElitePad på skrivebordet med HP ElitePad forankringsstasjon, eller bruk nettbrettet som en sekundær skjerm og
vis deg som en mester innen "multitasking".

HP ElitePad
produktivitetskappe

Mer enn en veske, den er innebygd intelligens. Øk produktiviteten med et tastatur, to USB-porter, SD-kortleser,
beskyttelsesdeksel og et justerbart stativ, alt i én enhet.

HP ElitePad lærmappe

Sørg for at HP ElitePad er beskyttet og er klar for reiser med den stilige og elegante HP ElitePad-lærmappen, som gir
enkel tilgang til nettbrettet og passer fint i bærevesken til den bærbare PCen, dokumentvesken eller reisevesken når du
er på farten.

Produktnummer: C0M84AA

Produktnummer: D6S54AA

Produktnummer: E5L02AA

HP ElitePad dokkingveske

Bær din HP ElitePad i en stilig veske som også kan fungere som et stativ, og som støtter dokking i HP ElitePad
dokkingstasjon.

Produktnummer: F1M97AA

HP Executive nettbrettpenn
G2

Skriv meldinger og notater med din egen håndskrift direkte på skjermen til HP EliteBook Revolve 810 G2. Lagre det eller
gjør det om til digital tekst for bruk i andre programmer.

Produktnummer: F3G73AA

HP ElitePad 10 W
strømadapter

Slå på. Fortsett der du slapp. Lad opp nettbrettet med den lette og allsidige HP ElitePad 10 W strømadapter. Den
kompakte og lette designen er perfekt på reise.

3 år, neste virkedag på
stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt
Produktnummer: U7C50E

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: H4K08AA
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Fotnoter
4G LTE WWAN er ikke tilgjengelig på alle produkter eller i alle regioner og krever en separat kjøpt tjenestekontrakt. Spør tjenesteleverandøren om dekning og tilgjengelighet. Tilkoblingshastigheter vil variere, avhengig av
sted, miljø, nettverksforhold og andre faktorer.; 2 HP tools-partisjon med HP BIOS kreves for automatisk gjenoppretting.; 3 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
1

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
Det er ikke alle funksjoner som er tilgjengelig i alle versjoner av Windows 8.1. Det kan hende at systemer krever oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere og/eller programvare for å kunne utnytte
funksjonaliteten i Windows 8.1 fullt ut. Se http://www.microsoft.com.; 2 Utvalgte Windows SST-systemer inkluderer Office Home & Student 2013 med fulle versjoner av Word, Excel, Powerpoint og One Note og er ikke
tilgjengelig i alle områder. Office Home & Student 2013-programvaren kan kanskje ikke brukes til kommersielle, allmennyttige eller inntektsgivende aktiviteter.; 3 Multi-Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre
ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg denne teknologien. 64-bits databehandling med Intel®-arkitektur krever en datamaskin med
prosessor, brikkesett, BIOS, operativsystem, enhetsdrivere og programmer som er klargjort for Intel® 64-arkitekturen. Prosessorer vil ikke fungere (inkludert 32-bits behandling) uten en BIOS som er klar for Intel®
64-arkitekturen. Ytelsen varierer, avhengig av konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.; 4 På halvlederstasjoner (SSD) er GB = 1 milliard byte. Faktisk formatert
kapasitet er mindre. Opptil 5 GB er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare i Windows 8.1.; 5 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.; 6 HP Mobilt bredbånd og Gobi 4G LTE WWAN selges separat eller som
en tilleggsfunksjon, er ikke tilgjengelig i alle områder og krever en separat kjøpt tjenestekontrakt. Spør tjenesteleverandøren om dekning og tilgjengelighet. Tilkoblingshastigheter vil variere, avhengig av sted, miljø,
nettverksforhold og andre faktorer.; 7 HP Mobile Connect er bare tilgjengelig i EMEA og krever en kompatibel CDMA- eller HSPA-modul for mobilt bredbånd og forhåndsbetalt kjøp av tjenesten. Finn dekning og
tilgjengelighet for tjenesteområdet på www.hp.com/go/mobileconnect.; 8 HP Wireless Hotspot-programmet krever en aktiv Internett-forbindelse og et dataabonnement som kjøpes separat. Programmer på enheten vil
fortsatt fungere og bruke samme dataabonnement som den trådløse sonen mens HP Wireless Hotspot er aktivt. Databruk i trådløse soner kan medføre ekstra kostnader. Sjekk abonnementsdetaljer hos
tjenesteleverandøren. Krever Windows 8.1 eller HP Connection Manager for Windows 7.; 9 HP ePrint krever en Internett-forbindelse til en webaktivert HP-skriver. Registrering av HP ePrint-konto kreves. Hvis du ønsker en
liste over kvalifiserte skrivere, støttede dokument- og bildetyper og andre HP ePrint-detaljer, kan du se www.hpconnected.com.; 10 Box-tilbud tilgjengelig for nye 2013 og 2014 HP stasjonære kontor-PCer, bærbare PCer
og nettbrett. Krever Box-registrering. Tilbud bare tilgjengelig for nye Box-brukere. Tilbudet kan endres uten varsel. Box-appen krever Windows 8 eller 8.1.; 11 HP Elitepad 1000 inkluderer en 4-års lisens på Absolute Data
Protect for å finne enheten, låse og hindre uautorisert tilgang og fjernslette personlige data. Lisensen må aktiveres av kunden. Se http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp for å få alle detaljer. Absolute
Data Protect-agenten leveres avslått og må aktiveres av kunden. Tjenesten kan være begrenset. Undersøk hos Absolute med hensyn til tilgjengelighet utenfor USA. Den valgfrie abonnementstjenesten Absolute Recovery
Guarantee er en begrenset garanti. Visse vilkår gjelder. Alle detaljer finnes på: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Hvis Data Delete benyttes, anses Recovery
Guarantee-betalingen som ugyldig. For å kunne bruke Data Delete-tjenesten må kunder først undertegne en forhåndsgodkjenningsavtale og enten opprette en PIN-kode eller kjøpe en eller flere RSA SecurID-koder fra
Absolute Software.; 12 Drive Encryption krever Windows. Data beskyttes før Drive Encryption-pålogging. Hvis du slår PCen av eller setter den i dvalemodus, logges du av Drive Encryption og datatilgang hindres.; 13 Når HP
Trust Circles Standard er inkludert, tillater den opptil 5 Trust Circles med opptil 5 kontakter i hver Trust Circle. Trust Circles Pro (tillegg) kreves for ubegrenset antall Trust Circles og kontakter. Trust Circles Reader er
tilgjengelig, slik at en kontakt kan delta i en invitert Trust Circle. Krever Windows. Tilgjengelig på http://hptc.cryptomill.com.; 14 Programvare-TPM 1.2 (på som standard) eller maskinvare-TPM 1.2 (av som standard).; 15
NFC-program eller -programvare selges separat.
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Lær mer på
www.hp.eu/notebooks
Ta kontakt med HP Financial Services

Ta kontakt med HP Financial Services for å implementere nyskapende teknologi som er viktig for å øke forretningsverdi og konkurransedyktig differensiering. Mer informasjon om
www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg
ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser. Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle versjoner av Windows 8,1. Det kan hende at
systemer krever oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows 8,1 fullt ut. Se http://www.microsoft.com/windows
for detaljer. Microsoft, Windows og Windows-logoen er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og
som brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Intel og Core er varemerker eller registrerte varemerker for Intel Corporation eller selskapets
datterselskaper i USA og andre land/regioner. Alle andre varemerker tilhører de respektive rettighetsinnehaverne.
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