Záznamový list

Tablet HP ElitePad 1000 G2
Viac ako tablet – komplexné
podnikové riešenie. Elegantný a
štíhly tablet HP ElitePad 1000 G2
ponúka výkon a flexibilitu, ktoré
zmenia spôsob vašej práce.
Vytvorte novú definíciu produktivity
a buďte spokojní vďaka istote
špičkového ovládania, bezpečnosti
a podpory, ktorú očakávate od
značky HP.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.
Elegantný a štíhly.
Prvotriedny dizajn poskytuje jeden z najtenších tabletov na trhu s hrúbkou iba 9,2 mm. Tablet HP
ElitePad 1000 G2 je vďaka hmotnosti 680 g ľahký, no zároveň je vytvorený tak, aby vydržal.
Vychutnajte si väčšie pozorovacie uhly na multidotykovom paneli WUXGA s uhlopriečkou 25,65 cm
(10,1"), a to aj vonku.
Výkonná produktivita.
Posuňte svoju produktivitu o krok dopredu s tabletom HP ElitePad 1000 G2 Tablet, ktorý je vybavený
64-bitovým procesorom Intel® a funkciami potrebnými na to, aby ste boli produktívni v kancelárii aj na
cestách.
Ovládajte bezdrôtové pripojenie vrátane voliteľnej celosvetovej siete 4G LTE, 1 s aplikáciou HP
Connection Manager.
Dve kamery vám pomáhajú pri spolupráci alebo umožňujú zachytiť dôležitý moment.
Pracujte spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje. ElitePad 1000 G2 podporuje ovládanie dotykom,
perom alebo hlasovými povelmi.
Pripravený na IT prostredie.
Jednoducho začleňte tablet HP ElitePad 1000 G2 do svojho počítačového prostredia a zjednodušte si
prácu s voliteľnými riešeniami od spoločností HP, LANDesk a Microsoft.
Vychutnajte si nastavenie podnikovej triedy a už sa viac netrápte kvôli počítačom vďaka službám HP
Custom Integration Services.
Bezpečnosť už od začiatku.
Pracujte bez prerušenia. Ochrana HP BIOS Protection2 ponúka vylepšenú ochranu proti útokom vírusov
na BIOS a iným bezpečnostným hrozbám a je navrhnutá tak, aby pomáhala predchádzať strate dát
a minimalizovala čas, kedy počítač nie je prevádzkyschopný.
Zabráňte nepovolenému kopírovaniu údajov na zariadenia USB, bez toho vďaka softvéru HP Device
Access Manager s overovaním Just in Time Authentication.
Prispôsobte si ho.
Rozšírte svoje možnosti vďaka súprave príslušenstva 3 – inteligentné obaly, batéria, adaptéry,
dokovacia stanica, kryty, puzdrá a ešte viac – navrhnutej špeciálne pre zariadenia HP ElitePad a
premeňte skutočný podnikový tablet na komplexné podnikové riešenie.
Zjednodušte si prihlásenia a zabráňte nepovoleným prístupom k údajom na vašom zariadení alebo
súkromnej sieti s bezpečnostným obalom pre zariadenia HP ElitePad.3
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Operačný systém

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

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Obrazovka

Kapacitný multidotykový displej WXGA UWVA (1900 x 1200) s uhlopriečkou 25,65 cm (10,1") a digitizérom, sklo Corning® Gorilla® Glass 3 s ochranou proti odtlačkom.

Skupina procesora

Procesor Intel® Atom® 3

Procesor

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, maximálne 2,39 GHz s použitím technológie Intel Burst, 2 MB vyrovnávacej pamäte, 4 jadrá) 3

Čipová sada

Čipset je integrovaný s procesorom

Pamäť

4 GB 1067 MHz LPDDR3 SDRAM

Ukladacie zariadenia

64 GB eMMC SSD; 128 GB eMMC SSD 4

Grafika

Grafika Intel HD 5

Zvuk

Zvuk vo vysokom rozlíšení HD so zvukovým systémom DTS Sound+; 2 integrované stereo reproduktory; 2 digitálne mikrofóny; Kombinovaný konektor pre slúchadlá/mikrofón

Podpora pre bezdrôtové
technológie

Mobilné širokopásmové pripojenie Broadcom 801.11a/b/g/n (2 x 2) a Bluetooth® 4.0; HP hs3110 HSPA +; pripojenie HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ Gobi 4G; Pripojenie HP lt4112
LTE/HSPA+ Gobi 4G 6

Rozširujúce sloty

1x médium typu flash

Porty a konektory

1x systémový konektor; 1x kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón
Systémový konektor sa k zariadeniu pripája priamo k napájaniu, k dokovacej stanici alebo k obalu.

Multimediálne a vstupné
zariadenia

2,1 MPx, 1080 Px (predný); 8 MP, LED blesk (zadný)
Merač zrýchlenia + elektronický kompas; Gyroskop; Senzor okolitého osvetlenia; Haptika

Predinštalovaný softvér

Kúpiť kancelársky balík Office; PDF Complete – verzia pre podniky; Pripojenie HP Mobile; Bezdrôtové pripojenie HP Hotspot (modely s podporou WLAN); Služba HP ePrint;
Ovládateľnosť HP; Technológia HP PageLift; Asistent podpory HP; HP SoftPaq Download Manager; Kindle; Aplikácia Box (50 GB verzia) 7,8,9,10

Zabezpečenie

Softvér HP Client Security (súčasťou dodávky sú aj funkcie Credential Manager a Password Manager); Softvér Absolute Data Protect; Správca prístupu k zariadeniu s overovaním
systémom Just In Time; Šifrovanie disku; Štandardné okruhy dôveryhodnosti HP; Bezpečnostný nástroj Microsoft Defender; TPM 1.2; funkcia Near Field Communication s
bezpečnostným prvom (zasielanie je vypnuté) 11,12,13,14,15

Rozmery

261 x 178 x 9,2 mm

Hmotnosť

Hmotnosť od 680 g

Zdroj

Externý 10 W AC adaptér

Typ batérie

Lítium-iónová 2-článková batéria s dlhou životnosťou a príkonom 30 Wh

Záruka

1-ročná obmedzená záruka (dostupné rozšírenia, predávané osobitne), 1-ročná záruka na primárnu batériu
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Dokovacia stanica HP
ElitePad

Nabite svoje zariadenie HP ElitePad na stole prostredníctvom dokovacej stanice HP ElitePad, alebo použite svoj tablet ako
sekundárnu obrazovku a majstrovsky zvládajte viacero úloh naraz.

Puzdro HP ElitePad
Productivity

Viac než len obal, je to zabudovaná inteligencia. Zvýšte svoju produktivitu vďaka klávesnici, dvom USB portom, čítačke
kariet SD, ochrannému krytu a nastaviteľnému stojanu; všetko v jednom.

Kožené puzdro HP ElitePad

Štýlové a elegantné kožené puzdro HP ElitePad Leather Slip Case vám pomôže ochrániť zariadenie HP ElitePad a zároveň
bude vždy pripravené na použitie. Toto puzdro zabezpečí jednoduchý prístup k tabletu a zmestí sa do kufríka pre váš
notebook, do aktovky alebo cestovnej tašky na pracovnej ceste.

Číslo produktu: C0M84AA

Číslo produktu: D6S54AA

Číslo produktu: E5L02AA

Puzdro s dokovaním HP
ElitePad

Noste svoj notebook HP ElitePad v štýlovom obale, ktorý môže slúžiť aj ako stojan a podporuje dokovanie v stanici HP
ElitePad Docking Station.

Číslo produktu: F1M97AA

Stylus k tabletu HP
Executive G2

Píšte správy a poznámky vlastným rukopisom priamo na obrazovke notebooku HP EliteBook Revolve 810 G2. Potom ich
uložte – alebo ich konvertujte na tlačené písmo a použite v iných aplikáciách.

10 W sieťový adaptér HP
ElitePad

Zapnite. Pokračujte. Nabite svoj tablet ľahkým a univerzálnym 10 W sieťovým adaptérom HP ElitePad. Kompaktný, ľahký
dizajn je dokonalý na cestovanie.

3-ročná záruka, nasledujúci
pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný deň u
zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov
Číslo produktu: U7C50E

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: F3G73AA

Číslo produktu: H4K08AA
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Poznámky
Sieť 4G LTE WWAN nie je k dispozícii na všetkých produktoch, vo všetkých regiónoch a vyžaduje samostatne zakúpenú servisnú zmluvu. Informácie o dostupnosti a pokrytí získate od poskytovateľa služieb. Rýchlosti
pripojenia sa budú líšiť v závislosti od polohy, prostredia, stavu siete a ďalších faktorov.; 2 Pre funkciu automatickej obnovy sa vyžaduje oddiel s nástrojmi HP Tools s HP BIOS.; 3 Predávané samostatne alebo ako voliteľná
funkcia.
1

Technické špecifikácie zrieknutie
Niektoré funkcie nie sú v niektorých vydaniach systému Windows 8.1 k dispozícii. Na úplné využitie funkcií operačného systému Windows 8.1 môžu tieto systémy vyžadovať inovovaný a/alebo samostatne zakúpený
hardvér, ovládače a/alebo softvér. Navštívte lokalitu http://www.microsoft.com.; 2 Vybraté skladové jednotky systému Windows SST zahŕňajú balík Office 2013 pre domácnosti s úplnými verziami programov Word, Excel,
Powerpoint a OneNote a nie sú dostupné vo všetkých regiónoch. Vydanie Office Home & Student 2013 sa nesmie používať na komerčné ani neziskové činnosti či na činnosti prinášajúce výnosy.; 3 Technológia viacerých
jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Prínos tejto technológie nemôžu využiť všetci zákazníci ani všetky softvérové aplikácie. 64-bitové spracovanie dát na architektúre Intel®
vyžaduje počítačový systém s procesorom, čipovou súpravou, systémom BIOS, operačným systémom, ovládačmi zariadení a aplikáciami podporujúcimi architektúru Intel® 64. Procesory nebudú fungovať (ani pri
32-bitovom spracovaní) bez systému BIOS podporujúceho architektúru Intel® 64. Výkon sa líši v závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.; 4 Disky
SSD: 1 GB = 1 miliarda bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. V systéme Windows 8.1 môže byť pre softvér na obnovu systému rezervovaných až 5 GB miesta na disku.; 5 Na zobrazenie obrázkov v rozlíšení
HD je potrebný obsah v rozlíšení HD.; 6 Širokopásmové mobilné pripojenie HP Mobile Broadband a Gobi 4G LTE WWAN sa predáva samostatne alebo ako prídavná funkcia, nie je k dispozícii vo všetkých regiónoch a
vyžaduje si samostatne zakúpenú servisnú zmluvu. Informácie o dostupnosti a pokrytí získate od poskytovateľa služieb. Rýchlosti pripojenia sa budú líšiť v závislosti od polohy, prostredia, stavu siete a ďalších faktorov.; 7
Pripojenie HP Mobile Connect je k dispozícii iba v oblasti EMEA a vyžaduje sa kompatibilný modul pre mobilný prenos CDMA alebo HSPA a predplatená služba nákupu. Informácie o pokrytí a dostupnosti pre vašu servisnú
oblasť nájdete na adrese www.hp.com/ go/mobileconnect.; 8 Použitie prístupového bodu bezdrôtovej siete HP vyžaduje aktívne internetové pripojenie a samostatne zakúpený dátový paušál. Kým je prístupový bod
bezdrôtovej siete HP aktívny, aplikácie v zariadení pokračujú v činnosti a používajú rovnaký dátový paušál ako prístupový bod bezdrôtovej siete. Používanie dát prenášaných cez prístupový bod môže znamenať dodatočné
poplatky. Podrobnejšie informácie ohľadom dátového paušálu vám poskytne operátor. Vyžaduje Windows 8.1 alebo manažér pripojenia HP Connection Manager pre Windows 7.; 9 HP ePrint vyžaduje pripojenie tlačiarne s
možnosťou sieťového pripojenia na Internet. Vyžaduje sa registrácia účtu HP ePrint. Zoznam vhodných tlačiarní, podporované dokumenty a typy snímok a iné podrobnosti o službe HP ePrint nájdete na lokalite
www.hpconnected.com.; 10 Ponuka aplikácie Box je dostupná pre nové počítače, notebooky a tablety HP Business 2013 a 2014. Vyžaduje sa registrácia aplikácie Box. Ponuka je dostupná iba pre nových používateľov
aplikácie Box. Ponuka sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Aplikácia Box si vyžaduje systém Windows 8 alebo 8.1.; 11 Dodávka zariadenia HP Elitepad 1000 zahŕňa 4-ročnú licenciu na softvér Absolute
Data Protect, ktorá umožní lokalizovať vaše zariadenie, uzamknúť a predchádzať nedovolenému prístupu a vzdialene odstrániť vaše osobné údaje. Licenciu musí aktivovať zákazník. Úplné podrobnosti nájdete na lokalite
http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp. Agent Absolute Data Protect sa dodáva deaktivovaný a musia ho aktivovať zákazníci. Služba môže byť obmedzená, dostupnosť mimo USA si overte u spoločnosti
Absolute. Voliteľná služba predplatného Absolute Recovery Guarantee má obmedzenú záruku. Platia určité podmienky. Podrobné informácie sú uvedené na lokalite:
http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Ak využijete funkciu Data Delete, platba za Recovery Guarantee bude neplatná. Ak chcete využiť službu Data Delete, najprv je potrebné
podpísať zmluvu o Prvotnej autorizácii a buď si zvoliť PIN kód, alebo si zakúpiť jeden alebo viac tokenov RSA SecurID od spoločnosti Absolute Software.; 12 Šifrovanie disku vyžaduje Windows. Údaje sú chránené ešte pred
prihlásením do služby šifrovania disku Drive Encryption. Ak počítač vypnete alebo prepnete do režimu hibernácie, odhlásite sa zo služby šifrovania disku Drive Encryption a zabránite tak prístupu k údajom.; 13 Funkcia HP
Trust Circles Standard umožňuje po zvolení využívať až 5 kruhov dôveryhodnosti s maximálne 5 kontaktmi v každom kruhu dôveryhodnosti. Voliteľná funkcia Trust Circles Pro umožňuje využívať neobmedzený počet
kruhov dôveryhodnosti a kontaktov. K dispozícii je funkcia Trust Circles Reader, pomocou ktorej možno povoliť kontaktu zúčastniť sa činností v kruhu dôveryhodnosti, do ktorého bol kontakt pozvaný. Vyžaduje sa
Windows. Dostupné na lokalite http://hptc.cryptomill.com.; 14 Softvér TPM 1.2 (v predvolenom nastavení aktivovaný) alebo hardvér TPM 1.2 (v predvolenom nastavení deaktivovaný).; 15 Aplikácia alebo softvér NFC sa
predáva samostatne.
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Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/notebooks
Zoznámte sa so službou HP Financial Services

Zoznámte sa so službou HP Financial Services a implementujte inovatívne technológie nevyhnutné na podporu obchodnej hodnoty a odlíšenie sa od konkurencie. Podrobnejšie informácie
nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated

Produkt sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú
uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno
považovať za dodatočnú záruku. Niektoré funkcie nie sú v niektorých vydaniach systému Windows 8.1 k dispozícii. Na úplné využitie funkcií operačného
systému Windows 8.1 môžu tieto systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Podrobnosti nájdete na lokalite
http://www.microsoft.com/windows. Microsoft, Windows a logo Windows sú v Spojených štátoch registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft
Corporation. Bluetooth je obchodná značka svojho vlastníka a spoločnosť Hewlett-Packard ju používa na základe licencie. Intel a Core sú obchodné značky alebo
ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej dcérskych spoločností v USA a ďalších krajinách. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom
príslušných vlastníkov.
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