Folha de Dados

Tablet G2 HP ElitePad 1000
Mais do que um tablet — uma
solução completamente
empresarial. O elegante e fino HP
ElitePad 1000 G2 tem o
desempenho e a flexibilidade de
transformar a sua forma de
trabalhar. Redefina a produtividade
e mantenha-se leve com a
confiança de capacidades de
gestão, segurança e suporte
líderes que espera da HP.

A HP recomenda o Windows.
Elegante e fino.
O design de alta qualidade proporciona um dos tablets mais finos do sector com 9,2 mm de
espessura. O Tablet HP ElitePad 1000 G2 é leve com apenas 680 g (1,5 lb), mas foi concebido para
durar.
Desfrute de maiores ângulos de visualização no painel multitoque WUXGA de 25,7 cm (10,1
polegadas) de visualização no exterior.
Produtividade poderosa.
Tome o próximo passo na produtividade com o Tablet HP ElitePad 1000 G2 equipado com um
processador Intel® de 64 bits e as funcionalidades que necessita para se manter produtivo no
escritório ou em viagem.
Controle a ligação sem fios, incluindo 4G LTE internacional opcional,1 com o HP Connection Manager.
Duas câmaras permitem-lhe colaborar ou capturar o momento.
Trabalhe da forma que mais lhe convém. O ElitePad 1000 G2 suporta toque, caneta ou entradas com
base em voz.
Prep. p/ TI.
Incorpore facilmente o Tablet HP ElitePad 1000 G2 no seu ambiente de TI e simplifique a sua carga de
trabalho com soluções opcionais da HP, LANDesk e Microsoft.
Desfrute de configuração de classe empresarial e afaste os problemas das TI com os HP Custom
Integration Services.
Segurança desde o início.
Esteja sempre em funcionamento. O HP BIOS Protection2 oferece proteção melhorada contra ataques
de vírus ao BIOS e outras ameaças de segurança, tendo sido concebido para ajudar a evitar perdas de
dados e a reduzir os períodos de inatividade.
Evite que dados sejam copiados para dispositivos USB sem autorização utilizando o HP Device Access
Manager com Just in Time Authentication.
Personalize-o.
Expanda o que consegue fazer com um conjunto de acessórios3: smart jackets, bateria, adaptadores,
estação de ancoragem, capas, estojos, e muito mais, concebidos especificamente para o HP ElitePad e
transforme um tablet verdadeiramente empresarial numa solução completamente empresarial.
Simplifique os inícios de sessão e evite o acesso não autorizado a dados do seu dispositivo ou de rede
privadas com uma HP ElitePad Security Jacket.3
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A HP recomenda o Windows.

Sistema operativo

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

Ecrã

WXGA UWVA de 25,7 cm (10,1 polegadas) na diagonal (1900 x 1200), ecrã multitoque capacitivo com digitalizador, Corning® Gorilla® Glass 3 com um revestimento anti-manchas

Família de processadores

Processador Intel® Atom® 3

Processador

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, até 2,39 GHz com a tecnologia Intel Burst, 2 MB de cache, 4 núcleos) 3

Chipset

Chipset está integrado com o processador

Memória

LPDDR3 SDRAM de 4 GB a 1067 MHz

Armazenamento

eMMC SSD de 64 GB; eMMC SSD de 128 GB 4

Gráficos

Placa gráfica Intel HD 5

Áudio

Áudio HD com DTS Sound +; 2 altifalantes estéreo integrados; 2 microfones digitais; Tomada combo auscultador/microfone

Suporte para Comunicações
Sem Fios

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

Slots de Expansão

1 suporte flash

Portas e Ligações

1 conector de sistema; 1 combo auscultador/microfone
O conector de sistema liga-se à unidade quer diretamente à energia ou à estação de ancoragem, ou a uma bolsa/jacket.

Multimédia e dispositivos de
entrada

2.1 MP, 1080p (virada para a frente); 8 MP, flash LED (virada para trás)
Acelerómetro + eCompass; Giroscópio; Sensor de luz ambiente; Dispositivos hápticos

Software pré-instalado

Comprar o Office; PDF Complete Corporate Edition; HP Mobile Connect; HP Wireless Hotspot (modelos com WLAN); HP ePrint; HP Manageability; HP PageLift; HP Support Assistant;
HP SoftPaq Download Manager; Kindle; Box (oferta de 50 GB) 7,8,9,10

Segurança

HP Client Security (Incluindo Credential Manager e Password Manager); Absolute Data Protect; Device Access Manager com Just In Time Authentication; Drive Encryption; HP Trust
Circles Standard; Microsoft Defender; TPM 1.2; Near Field Communication com Secure Element (enviado desativado) 11,12,13,14,15

Dimensões

261 x 178 x 9,2 mm

Peso

A partir de 680 g

Alimentação

Adaptador de CA externo de 10 W

Tipo de Bateria

Polímero iões de lítio 2 células, longa duração, 30 Wh

Garantia

1 ano de garantia limitada (atualizações disponíveis, vendidas separadamente), 1 ano de garantia para a bateria principal
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Estação de Ancoragem
ElitePad HP

Carregue o seu HP ElitePad enquanto está à secretária com uma Estação de Acostagem HP ElitePad ou configure o seu
tablet como um ecrã secundário e seja um mestre em multitarefas.

HP ElitePad Productivity
Jacket

Mais do que um estojo, é inteligência incorporada. Aumente a sua produtividade com um teclado, duas portas USB, leitor
de SD Card, capa protetora e um suporte ajustável, tudo integrado.

Estojo em pele HP iElitePad

Ajude a manter o seu HP ElitePad protegido e pronto a ser transportado com o elegante estojo em pele HP ElitePad, que
lhe permite um acesso fácil ao seu tablet e que cabe perfeitamente na bolsa de transporte ou pasta do seu notebook
quando viaja.

Número do produto: C0M84AA

Número do produto: D6S54AA

Número do produto: E5L02AA

Bolsa HP ElitePad Dockable

Transporte o seu HP ElitePad num estojo cheio de estilo que se dobra como estante e suporta acostagem na Estação de
Acostagem HP ElitePad.

Número do produto: F1M97AA

Caneta HP Executive Tablet
G2

Escreva mensagens e notas com a sua própria caligrafia diretamente no ecrã do seu HP EliteBook Revolve 810 G2.
Depois guarde-as ou converte-as para texto datilografado para utilizar noutras aplicações.

Transformador HP ElitePad
10W A/C

Ligue. Continue. Carregue o seu tablet com um Transformador de CA HP ElitePad 10W, leve e compacto. O design
compacto e leve é perfeito para viagens.

3 anos, dia útil seguinte, no
local

Durante 3 anos, terá a reparação do seu computador no local, no dia útil seguinte por parte de um técnico qualificado da
HP, se a questão não puder ser resolvida remotamente
Número do produto: U7C50E

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

Número do produto: F3G73AA

Número do produto: H4K08AA
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Notas de rodapé
4G LTE WWAN não está disponível em todos os produtos, em todas as regiões e requer um contrato de serviços adquirido separadamente. Verifique com o fornecedor de serviços a cobertura e disponibilidade. As
velocidades de ligação irão variar consoante a localização, ambiente, condições de rede e outros fatores.; 2 Partição do HP Tools com HP BIOS necessária para recuperação automática; 3 Vendido separadamente ou
adquirido como função opcional.
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Especificações técnicas renúncias
Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições do Windows 8.1. Os sistemas podem necessitar de hardware, controladores e/ou software atualizado e/ou adquirido separadamente para tirar todo
o partido das funcionalidades do Windows 8.1. Consulte http://www.microsoft.com; 2 Alguns sistemas Windows SST incluem o Office Home & Student 2013 com versões completas do Word, Excel, PowerPoint e One
Note e não estão disponíveis em todas as regiões. O software Office Home & Student Edition 2013 não pode ser utilizado para atividades comerciais, sem fins lucrativos ou de geração de receitas.; 3 Multi-Core é uma
tecnologia concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software beneficiam necessariamente da utilização desta tecnologia. A computação
de 64 bits em arquitetura Intel® requer um sistema de computador com um processador, chipset, BIOS, sistema operativo, controladores de dispositivos e aplicações ativadas para a arquitetura Intel® 64. Os
processadores não funcionam (nem no modo de 32 bits) sem um BIOS compatível com a arquitetura Intel® 64. O desempenho varia de acordo com as configurações do hardware e software. A numeração Intel não
reflete uma medição de desempenho superior.; 4 Para unidades de estado sólido (SSD), 1 GB = mil milhões de bytes. A capacidade formatada real é inferior. Até 5 GB para o Windows 8.1 estão reservados para software
de recuperação do sistema.; 5 É necessário conteúdo HD para ver imagens HD.; 6 A Banda Larga Móvel HP e Gobi 4G LTE WWAN são vendidos separadamente ou como um dispositivo adicional, não estão disponíveis em
todas as regiões e requerem um contrato de serviços adquirido separadamente. Verifique com o fornecedor de serviços a cobertura e disponibilidade. As velocidades de ligação irão variar consoante a localização,
ambiente, condições de rede e outros fatores.; 7 O HP Mobile Connect está disponível apenas na EMEA e requer um módulo de banda larga móvel compatível com CDMA ou HSPA e a aquisição de um serviço pré-pago.
Encontre a cobertura e disponibilidade para a sua área de serviço em www.hp.com/ go/mobileconnect.; 8 A aplicação HP Wireless Hotspot requer uma ligação à Internet ativa e um plano de dados adquirido
separadamente. Enquanto o HP Wireless Hotspot estiver ativo, as aplicações no dispositivo continuarão a funcionar e utilizarão o mesmo plano de dados do que o hotspot sem fios. A utilização de dados do hotspot sem
fios pode traduzir-se em tarifas adicionais. Consulte o seu fornecedor de serviços para saber os detalhes do seu plano. Requer Windows 8.1 ou HP Connection Manager para Windows 7.; 9 O HP ePrint requer uma ligação
à Internet para a impressora HP com suporte Web. Requer o registo de conta HP ePrint. Para uma lista de impressoras elegíveis, tipos de documentos e imagens suportados e outros detalhes HP ePrint, consulte
www.hpconnected.com.; 10 Oferta Box disponível nos novos Desktops Empresariais, Portáteis e Tablets da HP de 2013 e 2014. Requer registo no Box. Oferta disponível apenas para novos utilizadores do Box. Oferta
sujeita a alterações sem aviso prévio. A aplicação Box requer o Windows 8 ou 8.1.; 11 O HP ElitePad 1000 inclui uma licença de 4 anos do Absolute Data Protect para localizar o seu dispositivo, bloqueá-lo, evitar o acesso
não autorizado e eliminar dados pessoais remotamente. A licença deve ser ativada pelo utilizador. Consulte http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp para informações completas. O agente Absolute Data
Protect é enviado desativado e deve ser ativado pelo cliente. O serviço pode ser limitado; verifique com a Absolute a disponibilidade fora dos EUA. O serviço de assinatura opcional da garantia de recuperação da Absolute
é uma garantia limitada. São aplicáveis determinadas condições. Para obter todas as informações, consulte: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Se o Data Delete for utilizado,
o pagamento da garantia de recuperação ("Recovery Guarantee") será considerado nulo e sem efeito. De modo a utilizar o serviço Data Delete, os clientes devem assinar primeiro um Acordo de Pré-autorização
("Pre-Authorization Agreement") e criar um PIN ou adquirir um ou mais tokens SecurID RSA da Absolute Software.; 12 O Drive Encryption requer Windows. Os dados são protegidos antes do início de sessão no Drive
Encryption. Desligar o PC ou entrar em hibernação termina a sessão no Drive Encryption e evita o acesso a dados.; 13 O HP Trust Circles Standard, quando incluído, permite até 5 Trust Circles (círculos de confiança) com
até 5 contactos em cada Trust Circle. Trust Circles Pro opcional necessário para um número livre de Trust Circles e contactos. Trust Circles Reader está disponível para permitir que um contacto participe num Trust Circle
convidado. Requer Windows. Disponível em http://hptc.cryptomill.com.; 14 Software TPM 1.2 (ligado por predefinição) ou Hardware TPM 1.2 (desligado por predefinição).; 15 A aplicação ou software NFC é vendido
separadamente.
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Saiba mais em
www.hp.eu/notebooks
Entre em contacto com os Serviços Financeiros HP

Entre em contacto com os Serviços Financeiros HP para implementar tecnologias inovadoras essenciais para impulsionar o valor empresarial e a diferenciação competitiva. Mais
informações em www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do modelo. As únicas garantias para os produtos e
serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste
documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste
documento. Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições do Windows 8.1. Os sistemas podem necessitar de hardware atualizado ou
adquirido separadamente para tirar todo o partido das funcionalidades do Windows 8.1. Consulte http://www.microsoft.com/windows para mais informações.
Microsoft, Windows e o Logotipo Windows são marcas comerciais registadas nos EUA da Microsoft Corporation. Bluetooth é uma marca comercial do respetivo
proprietário e é utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença. Intel e Core são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Intel Corporation
ou das suas subsidiárias nos EUA e noutros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.
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