Podatkovni list

Tablični računalnik HP ElitePad 1000 G2
Več kot tablični računalnik –
popolna poslovna rešitev.
Eleganten in vitek tablični
računalnik HP ElitePad 1000 G2 je
zmogljiv in prilagodljiv ter bo
popolnoma spremenil vaš način
dela. Izboljšajte produktivnost in
ostanite samozavestni s
prvovrstnim upravljanjem, zaščito
in podporo, ki jo pričakujete od
HP-ja.

HP priporoča Windows.
Vitek in eleganten.
Visokokakovostna zasnova omogoča enega najtanjših tabličnih računalnikov v industriji z debelino
samo 9,2 mm. Tablični računalnik HP ElitePad 1000 G2 je izredno lahek 680 g (1,5 funta), vendar je
izredno trpežen.
Uživajte v širokih vidnih kotih na zunanji plošči na večkratni dotik z diagonalo 25,65 cm ((10,1-palca)
WUXGA.
Zmogljiva produktivnost.
Izboljšajte svojo produktivnost s tabličnim računalnikom HP ElitePad 1000 G2, ki je opremljen s
64-bitnim procesorjem Intel® in funkcijami, s katerimi ostanete produktivni tako v pisarni kot na poti.
Nadzor brezžične povezave, vključujoč opcijsko svetovno storitev 4G LTE,1 s funkcijo HP Connection
Manager.
Dve kameri vam omogočata sodelovanje in zajemanje trenutkov.
Izberite način dela, ki vam najbolje ustreza. Tablični računalnik ElitePad 1000 G2 s podporo za dotike,
pero ali govorni vnos.
Za IT.
Tablični računalnik HP ElitePad 1000 G2 z lahkoto uvedete v svoje IT okolje in poenostavite svoje delo z
opcijskimi rešitvami podjetij HP, LANDesk in Microsoft.
Uživajte v nastavitvi v poslovnem slogu in odpravite vse težave iz IT okolja s storitvijo HP Custom
Integration Services.
Najprej zunanja zaščita.
Vaš računalnik bo vedno deloval. Zaščita HP BIOS2 ponuja izboljšano zaščito vašega BIOS-a pred napadi
virusov in drugimi grožnjami ter je zasnovana tako, da preprečuje izgubo podatkov in skrajšuje čas
nedelovanja.
Preprečite, da bi se podatki brez dovoljenja kopirali na naprave USB s storitvijo HP Device Access
Manager z možnostjo Just in Time Authentication.
Prilagodite si.
Razširite možnosti uporabe z zbirko pripomočkov 3 – pametni etuiji, baterije, adapterji, združitvene
postaje, pokrovi, torbe in še več – ki so zasnovani posebej za tablični računalnik HP ElitePad, ter tako
poslovni tablični računalnik pretvorite v popolno poslovno rešitev.
Poenostavite prijavo in preprečite nepooblaščen dostop do podatkov v vaši napravi ali zasebnem
omrežju z zaščitnim etuijem za HP ElitePad.3
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HP priporoča Windows.

Operacijski sistem

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

Prikaz

10,1-palčni diagonalni WXGA UWVA (1900 x 1200), zmogljiv zaslon na večkratni dotik s funkcijo digitalizatorja in steklom Corning® Gorilla® Glass 3 z zaščito proti razmazanju

Družina procesorjev

Procesor Intel® Atom® 3

Procesor

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, do 2,39 GHz s tehnologijo Intel Burst, 2 MB predpomnilnika, 4 jedri) 3

Nabor vezij

Vezje je vgrajeno v procesor

Pomnilnik

4 GB 1067 MHz LPDDR3 SDRAM

Shranjevanje

64 GB eMMC SSD; 128 GB eMMC SSD 4

Grafika

Grafična kartica Intel HD 5

Zvočna kartica

HD Audio s funkcijo DTS Sound+; 2 vgrajena stereo zvočnika; 2 digitalna mikrofona; kombinirani vhod za slušalke/izhod za mikrofon

Podpora za brezžična omrežja Broadcom 801,11a/b/g/n (2x2) in Bluetooth® 4,0; HP-jeva hs3110 mobilna širokopasovna povezava HSPA+; HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ Gobi 4G; HP lt4112 LTE/HSPA+ Gobi 4G 6
Razširitvene reže

1 bliskovni medij

Vrata in priključki

1 sistemski priključek; 1 kombinirani vhod za slušalke/izhod za mikrofon
Sistemski priključek enote lahko priključite neposredno v vir napajanja, združitveno postajo ali v etui.

Večpredstavnostne in vhodne 2,1 MP, 1080 slikovnih pik (na sprednji strani); 8 MP, bliskavica LED (na zadnji strani)
Merilnik pospeševanja + eCompass; giroskop; senzor svetlobe; haptika
naprave
Opis vnaprej nameščene
programske opreme

Buy Office; PDF Complete Corporate Edition; HP Mobile Connect; HP Wireless Hotspot (modeli s povezavo WLAN); HP ePrint; HP Manageability; HP PageLift; HP Support Assistant;
HP SoftPaq Download Manager; Kindle; Box (ponudba 50 GB) 7, 8, 9, 10

Varnost

HP Client Security (storitvi Credential Manager in Password Manager vključeni); Absolute Data Protect; Device Access Manager z možnostjo Just In Time Authentication; orodje za
šifriranje pogona Drive Encryption; HP Trust Circles Standard; Microsoft Defender; TPM 1.2; tehnologija Near Field Communication z možnostjo Secure Element (pošiljanje
onemogočeno) 11,12,13,14,15

Mere

261 mm x 178 mm x 9,2 mm

Teža

Že od 680 g

Napajanje

Zunanji vmesnik za izmenični tok – 10 W

Vrsta baterije

2-celični litij-ionski polimerni akumulator z dolgo življenjski dobo (30 Wh)

Garancija

1-letna omejena garancija (nadgradnje so na voljo za doplačilo), 1-letna garancija za primarni akumulator
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HP priporoča Windows.

Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Združitvena postaja HP
ElitePad

Napolnite HP ElitePad za pisalno mizo z novo združitveno postajo HP ElitePad ali nastavite tablični računalnik kot
sekundarni zaslon in se preizkusite v izvajanju več opravil hkrati.

Nastavek za storilnost HP
ElitePad

Več kot le ohišje. To je vgrajena inteligenca. Povečajte storilnost s tipkovnico, dvojnimi vrati USB, bralnikom kartic SD,
zaščitnim pokrovom in prilagodljivim stojalom – vse v enem.

Usnjena torbica HP ElitePad

Z modno in elegantno usnjeno torbico HP ElitePad, ki omogoča enostaven dostop do tabličnega računalnika in se udobno
prilega torbici za prenašanje prenosnika, aktovki ali potovalni torbi, kadar ste na poti, zaščitite svoj računalnik HP ElitePad.

Številka izdelka: C0M84AA

Številka izdelka: D6S54AA

Številka izdelka: E5L02AA

Etui HP ElitePad z možnostjo
priklopa na združitveno
postajo

Nosite HP ElitePad v stilnem etuiju, ki je obenem stojalo in omogoča priklop na združitveno postajo HP ElitePad.

Tablično pisalo HP Executive
G2

Ustvarjajte sporočila in zapiske v lastni pisavi neposredno prek zaslona tabličnega računalnika HP EliteBook Revolve
810 G2. Shranite jih ali pretvorite v računalniško pisavo za uporabo v drugih aplikacijah.

Napajalnik HP ElitePad 10 W

Omogočite napajanje. Nadaljujte z delom. Napolnite tablični računalnik z lahkim in vsestranskim napajalnikom HP
ElitePad 10 W. Kompaktna in lahka zasnova je idealna za potovanja.

Številka izdelka: F1M97AA

Številka izdelka: F3G73AA

Številka izdelka: H4K08AA

3-leta naslednji delovni dan
na domu

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni
tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo
Številka izdelka: U7C50E
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HP priporoča Windows.

Opombe
4G LTE WWAN ni na voljo v vseh izdelkih in v vseh regijah. Za to potrebujete posebej kupljeno servisno pogodbo. Pri ponudniku storitev se pozanimajte, ali je storitev dosegljiva in ali je na voljo. Hitrosti povezave se
razlikujejo glede na lokacijo, okolje, stanje omrežja in druge dejavnike.; 2 Za samodejno obnovitev je potrebna particija HP Tools s HP-jevim BIOS-om.; 3 Za doplačilo ali kot dodatna funkcija.
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Tehnične specifikacije zanikanja
V nekaterih izdajah operacijskega sistema Windows 8.1 niso na voljo vse funkcije. Če želite uporabljati vse funkcije operacijskega sistema Windows 8.1, boste morda potrebovali posodobljeno in/ali posebej kupljeno
strojno opremo, gonilnike in/ali programsko opremo. Podrobnosti poiščite na spletnem mestu http://www.microsoft.com.; 2 Izbrani sistemi Windows SST vsebujejo zbirko Office Home & Student 2013 s polnimi
različicami programov Word, Excel, PowerPoint in One Note ter niso na voljo v vseh regijah. Programske opreme Office Home & Student 2013 ni dovoljeno uporabljati za komercialne oziroma neprofitne dejavnosti ali
dejavnosti, s katerimi bi ustvarili prihodek.; 3 Tehnologija Multi-Core je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma
aplikacijam. Za 64-bitno izračunavanje na arhitekturi Intel® je nujna uporaba računalniškega sistema s procesorjem, vezjem, BIOS-om, operacijskim sistemom, gonilniki naprav in aplikacijami, ki podpirajo arhitekturo
Intel® 64. Procesorji ne bodo delovali v BIOS-u, ki ne podpira arhitekture Intel® 64 (niti z 32-bitnim delovanjem). Zmogljivost se lahko razlikuje glede na nastavitve strojne in programske opreme. Intelov sistem številčenja
ni merilo za višjo zmogljivost.; 4 Za pogone SSD (Solid State Drive), GB = 1 milijarda bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša. Pri operacijskem sistemu Windows 8 je do 5 GB rezerviranega za programsko
opremo, ki je namenjena obnovitvi sistema.; 5 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.; 6 Storitvi HP Mobile Broadband in Gobi 4G LTE WWAN sta naprodaj posebej ali kot dodatek funkciji, vendar nista na voljo v vseh
regijah in potrebujeta posebej kupljeno servisno pogodbo. Pri ponudniku storitev se pozanimajte, ali je storitev dosegljiva in ali je na voljo. Hitrosti povezave se razlikujejo glede na lokacijo, okolje, stanje omrežja in druge
dejavnike.; 7 HP Mobile Connect je na voljo le pri različici EMEA in za njo potrebujete združljiv mobilni širokopasovni modul CDMA ali HSPA ter predplačani servisni nakup. Podrobnosti o tem, ali je storitev dosegljiva in na
voljo na vašem območju, najdete na spletnem mestu at www.hp.com/go/mobileconnect.; 8 Aplikacija HP Wireless Hotspot zahteva dejavno spletno povezavo in podatkovno naročnino, ki se kupi ločeno. Ko je brezžična
vroča točka HP Wireless Hotspot dejavna, aplikacije v napravi delujejo in uporabljajo isto podatkovno naročnino kot brezžična vroča točka. Uporaba podatkov prek brezžične vroče točke lahko povzroči dodatne stroške. Za
podrobnejše informacije se obrnite na ponudnika storitev. Zahteva Windows 8.1 ali HP Connection Manager za Windows 7.; 9 HP ePrint zahteva internetno povezavo s HP-jevim spletnim tiskalnikom. Zahtevana je
registracija računa HP ePrint. Za seznam upravičenih tiskalnikov, podprtih dokumentov in vrst slik ter za druge podrobnosti o HP ePrint obiščite www.hpconnected.com.; 10 Ponudba za aplikacijo Box na voljo v novih
poslovnih namiznih, prenosnih in tabličnih računalnikih HP 2013 ter 2014. Zahtevana je registracija za aplikacijo Box. Ponudba je na voljo le nove uporabnike aplikacije Box. Ponudba se lahko spremeni brez obvestila. Za
aplikacijo Box potrebujete operacijski sistem Windows 8 ali 8.1.; 11 Tablični računalnik HP Elitepad 1000 vključuje 4-letno licenco za program Absolute Data Protect, ki lahko poišče vašo napravo, prepreči nepooblaščen
dostop do nje in na daljavo izbriše vaše osebne podatke. Licenco mora aktivirati stranka. Podrobnosti si oglejte na spletnem mestu http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp. Program Absolute Data
Protect je ob nakupu izklopljen, zato ga mora vklopiti stranka sama. Storitve so lahko omejene, za razpoložljivost zunaj ZDA se obrnite na Absolute. Storitev izbirnega naročila na garancijo popolne obnovitve Absolute
Recovery Guarantee je omejena garancija. Veljajo določene omejitve. Za več podrobnosti obiščite: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Če uporabite storitev Data Delete, se
plačilo obnovitvene garancije (Recovery Guarantee) izniči in razveljavi. Za uporabo storitve Data Delete mora stranka najprej podpisati pogodbo o vnaprejšnji pooblastitvi in ustvariti bodisi PIN bodisi kupiti enega ali več
žetonov RSA SecurID programske opreme Absolute.; 12 Orodje za šifriranje pogona Drive Encryption zahteva operacijski sistem Windows. Podatki so pred vpisom v orodje za šifriranje pogona Drive Encryption zaščiteni. Če
boste računalnik izklopili ali ga preklopili v stanje mirovanja, boste izpisani iz orodja za šifriranje pogona Drive Encryption in dostop do podatkov bo onemogočen.; 13 Programska oprema HP Trust Circles Standard, ko je
vključena v nakup, omogoča do 5 krogov zaupanja z do 5 stiki v vsakem krogu. Opcijska programska oprema Trust Circles Pro je potrebna za neomejeno število krogov zaupanja in stikov. Na voljo je program Trust Circles
Reader, ki omogoča stikom, da se pridružijo krogu zaupanja, v katerega so bili povabljeni. Potrebujete operacijski sistem Windows. Na voljo na spletnem mestu http://hptc.cryptomill.com.; 14 Programska oprema TPM 1.2
(privzeto vklopljena) ali strojna oprema TPM 1.2 (privzeto izklopljena).; 15 Aplikacija ali programska oprema NFC je naprodaj posebej.
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Več informacij na
www.hp.eu/notebooks
Uporabljajte HP-jeve finančne storitve

Uporabljajte HP-jeve finančne storitve in uvedite inovativne tehnologije, ki so nujne za rast vrednosti podjetja in konkurenčnih prednosti. Več informacij na www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated

považovať za dodatočnú záruku.
Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila. Posebne funkcije se lahko razlikujejo glede na model. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih
izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške
napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. V nekaterih izdajah operacijskega sistema Windows 8.1 določene funkcije niso na voljo. Sistemi bodo morda
zahtevali posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 8.1. Za podrobnosti si oglejte
spletno mesto http://www.microsoft.com/windows. Microsoft, Windows in logotip Windows so zaščitene blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA.
Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo podjetje Hewlett-Packard uporablja na podlagi licence. Intel in Core sta blagovni znamki ali zaščiteni
blagovni znamki družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.
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