Karta produktu

Tablet HP ElitePad 1000 G2
Więcej niż tablet – kompleksowe
rozwiązanie biznesowe. Elegancki i
smukły tablet HP ElitePad 1000 G2
zapewnia wydajność i
elastyczność, które zmienią
sposób, w jaki pracujesz. Nowa
definicja wydajności oraz
niezawodność wiodących
rozwiązań w zakresie zarządzania,
zabezpieczeń i wsparcia
zapewnianych przez firmę HP.

HP zaleca system Windows.
Smukły i elegancki.
Jeden z najcieńszych tabletów z obudową wysokiej jakości, która ma tylko 9,2 mm grubości. Tablet HP
ElitePad 1000 G2 waży tylko 680 g (1,5 funta), lecz jest bardzo wytrzymały.
Szersze kąty wyświetlania na ekranie o przekątnej 25,65 cm (10,1") WUXGA z wielopunktowym
interfejsem dotykowym, który jest dostosowany do korzystania na zewnątrz budynków.
Wysoka wydajność.
Tablet HP ElitePad 1000 G2 zapewnia jeszcze większą wydajność dzięki 64-bitowemu procesorowi
Intel® i funkcjom, które umożliwiają wydajną pracę w biurze i w ruchu.
Aplikacja HP Connection Manager umożliwia kontrolowanie połączenia bezprzewodowego, w tym
opcjonalnie łączności 4G LTE1.
Rób zdjęcia i rozmawiaj z innymi z wykorzystaniem dwóch aparatów fotograficznych z funkcjami
kamery internetowej.
Pracuj tak, jak lubisz. Tablet ElitePad 1000 G2 obsługuje interfejs dotykowy, piórko oraz polecenia
głosowe.
Obsługa IT.
Tablet HP ElitePad 1000 G2 umożliwia szybkie wdrożenie do istniejącego środowiska informatycznego
i ułatwia pracę dzięki opcjonalnym rozwiązaniom firm HP, LANDesk i Microsoft.
Konfiguracja klasy biznesowej oraz rozwiązanie HP Custom Integration Services zapewniają
bezproblemową pracę.
Zabezpieczenia od samego początku.
Niezawodna praca. HP BIOS Protection2 zapewnia zaawansowaną ochronę systemu BIOS przed
wirusami i innymi zagrożeniami; zapobiega utracie danych i redukuje przestoje.
Zapobiegaj kopiowaniu danych na nośniki USB bez zezwolenia za pomocą aplikacji HP Device Access
Manager z uwierzytelnianiem Just in Time.
Możliwość dostosowania.
Dzięki całemu zestawowi akcesoriów3 możesz zrobić więcej – inteligentne osłony, akumulatory,
przejściówki, stacje dokujące, futerały i inne – zaprojektowane specjalnie dla tabletu HP ElitePad, które
zamienią ten tablet biznesowy w kompleksowe rozwiązanie biznesowe.
Łatwiejsze logowanie i zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi do danych urządzenia lub do sieci
prywatnej dzięki osłonie HP ElitePad Security.3
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HP zaleca system Windows.

System operacyjny

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

Wyświetlacz

Ekran pojemnościowy o przekątnej 25,65 cm (10,1") WXGA UWVA (1900 x 1200) z wielopunktowym interfejsem dotykowym, Corning® Gorilla® Glass 3 z powłoką zapobiegającą
pozostawianiu śladów palców.

Rodzaj procesora

Procesor Intel® Atom® 3

Procesor

Procesor Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, maks. 2,39 GHz z technologią Intel Burst, 2 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie) 3

Zestaw układów

Układ zintegrowany z procesorem

Pamięć

4 GB pamięci SDRAM 1067 MHz LPDDR3

Archiwizacja danych

Napęd SSD 64 GB eMMC; Napęd SSD 128 GB eMMC 4

Grafika

Układ graficzny Intel HD Graphics 5

Karta dźwiękowa

Dźwięk HD z systemem DTS Sound+; 2 wbudowane głośniki stereo; 2 mikrofony cyfrowe; Gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe combo

Obsługa komunikacji
bezprzewodowej

Karta sieci bezprzewodowej Broadcom 801.11a/b/g/n (2 x 2) oraz moduł Bluetooth® 4.0; Moduł HP hs3110 HSPA+ Mobile Broadband; HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ Gobi 4G; HP
lt4112 LTE/HSPA+ Gobi 4G 6

Gniazda rozszerzeń

1 nośnik flash

Porty i złącza

1 złącze systemowe; 1 gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe combo
Złącze systemowe jest podłączane bezpośrednio do urządzenia w celu zasilania, do stacji dokowania lub do osłony.

Urządzenia multimedialne i
urządzenia wejścia

2,1 MP, 1080p (z przodu); 8 MP, lampa błyskowa LED (z tyłu)
Akcelerometr + eCompass; Żyroskop; Czujnik oświetlenia zewnętrznego; Haptics

Oprogramowanie
zainstalowane fabrycznie

Kup pakiet Office; PDF Complete Corporate Edition; HP Mobile Connect; HP Wireless Hotspot (modele z WLAN); HP ePrint; HP Manageability; HP PageLift; HP Support Assistant;
HP SoftPaq Download Manager; Kindle; Box (oferta 50 GB) 7,8,9,10

Bezpieczeństwo

HP Client Security (w tym Credential Manager i Password Manager); Absolute Data Protect; Device Access Manager z uwierzytelnianiem Just In Time; Drive Encryption; HP Trust Circles
Standard; Microsoft Defender; TPM 1,2; Near Field Communication with Secure Element (domyślnie wyłączone) 11,12,13,14,15

Wymiary

261 x 178 x 9,2 mm

Waga

Od 680 g

Zasilanie

Zasilacz zewnętrzny 10 W pr. zm.

Typ baterii

2-ogniwowy, polimerowy, litowo-jonowy, 30 godz. pracy, długa żywotność

Gwarancja

Roczna ograniczona gwarancja (dostępne rozszerzenia sprzedawane oddzielnie), roczna gwarancja na akumulator podstawowy
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Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Stacja dokująca HP ElitePad

Naładuj swój tablet HP ElitePad na biurku za pomocą stacji dokującej HP ElitePad lub korzystaj z tabletu jako z
dodatkowego ekranu i zwiększ wydajność swojej pracy.

Numer produktu: C0M84AA

HP ElitePad Productivity
Jacket

To więcej niż futerał, to inteligentne rozwiązanie. Wyższa wydajność dzięki klawiaturze, dwóm portom USB, czytnikowi
kart SD, osłonie zabezpieczającej i regulowanej podstawie – wszystko w jednym urządzeniu.

Futerał skórzany do HP
ElitePad

Stylowy i elegancki futerał HP ElitePad Leather Slip zapewnia ochronę tabletów HP ElitePad, łatwy dostęp do urządzenia i
doskonale nadaje się do schowania w torbie na komputer przenośny, aktówce lub torbie podróżnej, bez względu na to,
gdzie się wybierasz.

Numer produktu: D6S54AA

Numer produktu: E5L02AA

Futerał HP ElitePad z funkcją
dokowania

Noś swój notebook HP ElitePad w stylowym futerale, który służy jednocześnie jako podstawka i obsługuje funkcję
dokowania w stacji dokowania HP ElitePad.

Numer produktu: F1M97AA

Pióro do tabletu HP
Executive G2

Wpisuj wiadomości i notatki odręcznie bezpośrednio na ekranie swojego urządzenia HP EliteBook Revolve 810 G2.
Następnie zapisuj je – lub konwertuj na tekst maszynowy dowolną czcionką do wykorzystania w innych aplikacjach.

Zasilacz HP ElitePad 10 W
pr. zm.

Włącz. Kontynuuj. Ładuj swój tablet za pomocą lekkiego i uniwersalnego zasilacza HP ElitePad 10 W na pr. zm.
Kompaktowa, lekka konstrukcja doskonale sprawdza się w podróży.

3 lata, serwis w następnym
dniu roboczym, w miejscu
instalacji

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa komputera zostanie przeprowadzona z dojazdem na miejsce w
następnym dniu roboczym przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP
Numer produktu: U7C50E

Numer produktu: F3G73AA

Numer produktu: H4K08AA

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/hpoptions
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Przypisy
Łączność 4G LTE WWAN nie jest dostępna we wszystkich produktach i regionach; wymaga zawarcia osobnych umów o świadczenie usług. Informacje o dostępności i zasięgu należy sprawdzić o dostawcy usług.
Szybkość połączenia może się różnić w zależności od lokalizacji, warunków pracy, stanu sieci i innych czynników.; 2 Do automatycznego odzyskiwania systemu wymagana jest partycja HP Tools z systemem HP BIOS.; 3
Sprzedawany osobno lub jako wyposażenie opcjonalne.
1

Dane techniczne zastrzeżenia
Nie wszystkie funkcje są dostępne w różnych wersjach systemu Windows 8.1. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows 8.1 może wymagać aktualizacji i/lub osobnego zakupu sprzętu, sterowników i/lub
oprogramowania. Patrz http://www.microsoft.com.; Niektóre wersje systemu Windows SST zawierają pakiet Office Home & Student 2013, w skład którego wchodzą pełne wersje programów Word, Excel, Powerpoint
oraz One Note i który nie jest dostępny we wszystkich regionach. Oprogramowania Office Home & Student 2013 nie można używać do działalności komercyjnej, działalności gospodarczej przynoszącej dochód ani
działalności non-profit.; 3 Technologia wielordzeniowa została zaprojektowana, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. W zależności od sposobu użytkowania komputera i aplikacji zastosowanie tej technologii
może nie przynieść widocznych korzyści. Rozwiązania 64-bitowe w architekturze firmy Intel® wymagają systemu komputerowego z procesorem, chipsetem, systemem BIOS, systemem operacyjnym, sterownikami
urządzeń oraz aplikacjami obsługującymi architekturę Intel® 64. Procesory nie będą działać (dotyczy to także operacji 32-bitowych) bez systemu BIOS obsługującego technologię Intel® 64. Wydajność zależy od
konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja firmy Intel nie jest miarą wyższej wydajności.; 4 W przypadku napędów SSD 1 GB = 1 miliard bajtów. Rzeczywista pojemność po sformatowaniu jest mniejsza. Maks. 5
GB miejsca na dysku twardym zarezerwowano na potrzeby oprogramowania do przywracania systemu Windows 8.1.; 5 Do wyświetlania obrazów w wysokiej rozdzielczości (HD) wymagane są treści w wysokiej
rozdzielczości.; 6 Rozwiązania HP Mobile Broadband i Gobi 4G LTE WWAN są sprzedawane osobno jako dodatki, nie są dostępne we wszystkich regionach i wymagają zawarcia osobnej umowy o świadczenie usług.
Informacje o dostępności i zasięgu należy sprawdzić o dostawcy usług. Szybkość połączenia może się różnić w zależności od lokalizacji, warunków pracy, stanu sieci i innych czynników.; 7 Aplikacja HP Mobile Connect jest
dostępna tylko w Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce i wymaga zgodnego modułu mobilnej łączności szerokopasmowej CDMA lub HSPA, a także zakupienia usług przedpłaconych. Informacje na temat zasięgu i
dostępności usług w danym regionie są dostępne pod adresem www.hp.com/go/mobileconnect.; 8 Aplikacja HP Wireless Hotspot wymaga aktywnego połączenia z Internetem i zakupienia osobnego planu taryfowego
transmisji danych. Gdy aplikacja HP Wireless Hotspot jest aktywna, aplikacje w urządzeniu będą nadal działać i korzystać z tego samego planu taryfowego transmisji danych co Wireless Hotspot. Transmisja danych za
pośrednictwem punktów dostępu bezprzewodowego może generować dodatkowe koszty. Sprawdź szczegóły planu u dostawcy usług. Wymaga systemu Windows 8.1 lub aplikacji HP Connection Manager dla systemu
Windows 7.; 9 Usługa HP ePrint wymaga drukarki obsługującej połączenia sieciowe z aktywnym połączeniem internetowym. Wymagana jest rejestracja konta HP ePrint. Lista obsługiwanych drukarek, dokumentów i
typów obrazów oraz inne informacje na temat usługi HP ePrint są dostępne pod adresem www.hpconnected.com.; 10 Oferta Box jest dostępna wraz z nowymi komputerami biurkowymi HP Business, komputerami
przenośnymi i tabletami z oferty na rok 2013 i 2014. Wymaga rejestracji w usłudze Box. Oferta dostępna wyłącznie dla nowych użytkowników usługi Box. Oferta może ulec zmianie bez powiadomienia. Aplikacja Box
wymaga systemu Windows 8 lub 8.1.; 11 HP Elitepad 1000 obejmuje 4-letnią licencję na oprogramowanie Absolute Data Protect, które umożliwia lokalizację urządzenia, zablokowanie go i uniemożliwienie
nieupoważnionego dostępu, a także zdalne usunięcie osobistych danych. Licencja wymaga aktywacji przez klienta. Pełne, szczegółowe informacje są dostępne pod adresem
http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp. Agent Absolute Data Protect jest dostarczany w stanie wyłączonym i wymaga aktywacji przez klienta. Usługi mogą być ograniczone. Należy sprawdzić ich
dostępność poza granicami USA w firmie Absolute. Opcjonalna subskrypcja usług Absolute Recovery Guarantee zapewnia ograniczoną gwarancję. Obowiązują pewne ograniczenia. Szczegółowe informacje są dostępne
pod adresem: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. W przypadku skorzystania z usługi Data Delete płatność za usługę Recovery Guarantee jest anulowana. W celu skorzystania
z usługi Data Delete klienci muszą najpierw podpisać Umowę przed upoważnieniem oraz utworzyć kod PIN lub zakupić jeden lub więcej tokenów RSA SecurID w firmie Absolute Software.; 12 Aplikacja Drive Encryption
wymaga systemu Windows. Dane są chronione przed zalogowaniem w aplikacji Drive Encryption. Wyłączenie komputera lub przejście w stan hibernacji powoduje wylogowanie z aplikacji Drive Encryption i uniemożliwia
dostęp do danych.; 13 Dodanie rozwiązania HP Trust Circles Standard zapewnia maks. 5 kręgów Trust z maks. 5 kontaktami w każdym kręgu Trust. Nieograniczona liczba kręgów Trust i kontaktów wymaga opcji Trust
Circles Pro. Dostępny jest czytnik Trust Circles, który umożliwia dołączenie kontaktu do kręgu Trust po otrzymaniu zaproszenia. Wymaga systemu Windows. Dostępne pod adresem http://hptc.cryptomill.com; 14
Software TPM 1.2 (domyślnie włączone) lub Hardware TPM 1.2 (domyślnie wyłączone).; 15 Oprogramowanie NFC jest sprzedawane oddzielnie.
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Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/notebooks
Pełne zaangażowanie dzięki usługom finansowym HP

Pełne zaangażowanie dzięki usługom finansowym HP ułatwia wdrażanie innowacyjnych technologii w celu zwiększenia wartości biznesowej i zapewnienia przewagi nad konkurencją.
Więcej informacji pod adresem na www.hp.com/go/hpfs.

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated
Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2014 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach
gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie. Dostępne funkcje różnią się w poszczególnych
edycjach Windows 8.1. Pełen dostęp do wszystkich funkcji Windows 8.1 w tym systemie może wymagać uaktualnienia i/lub osobnego zakupu sprzętu.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod adresem http://www.microsoft.com/windows. Microsoft, Windows i logo Windows są zastrzeżonymi
w USA znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Bluetooth jest znakiem towarowym swojego właściciela, używanym przez firmę Hewlett-Packard na
podstawie licencji. Intel i Core są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.
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