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HP ElitePad 1000 G2 Tablet
Tabletten daha fazla: eksiksiz bir iş
çözümü. Zarif ve şık HP ElitePad
1000 G2, çalışma şeklinizi
değiştirecek performansa ve
esnekliğe sahiptir. Üretkenliği
yeniden tanımlayın ve HP'den
bekleyeceğiniz üst düzey
yönetilebilirlik, güvenlik ve destek
sayesinde yükünüzü hafifletin.

HP, Windows ürününü önerir.
Zarif ve şık
Yüksek kaliteli tasarım ve 9,2 mm kalınlığıyla, sektördeki en ince tabletlerden biridir. HP ElitePad 1000
G2 Tablet, yalnızca 680 g (1,5 lb) ağırlığıyla hafiftir, fakat dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır.
Dış mekanda görülebilir 25,65 cm (10,1 inç) diyagonal WUXGA çoklu dokunmatik panelle daha geniş
görüş açısının keyfini yaşayın.
Güçlü üretkenlik.
64 bit Intel® işlemci ve ofiste ya da yolculukta üretkenliğinizi sürdürmek için gereksinim duyduğunuz
özelliklerle donatılan HP ElitePad 1000 G2 Tablet ile üretkenlikte bir sonraki adımı atın.
Kablosuz bağlantıyı isteğe bağlı dünya genelinde 4G LTE,1 içeren HP Connection Manager ile kontrol
edin.
Çift kamere, işbirliği yapmanızı veya anı yakalamanızı sağlar.
Size en uygun şekilde çalışın ElitePad 1000 G2 dokunarak, kalemle veya ses tabanlı girişi destekler.
BT için hazır
HP ElitePad 1000 G2 Tablet'i BT ortamınızla kolayca tümleştirin ve HP, LANDesk ve Microsoft'un isteğe
bağlı çözümleriyle iş yükünüzü hafifletin.
HP Özel Tümleştirme Hizmetleri ile kurumsal standartlarda kurulumun keyfini yaşayın ve BT ekibinizin
iş yükünü azaltın.
Başlangıçtan itibaren güvenlik
Sürekli ve sorunsuz çalışma HP BIOS Protection2 BIOS'a yönelik virüs saldırılarına ve diğer güvenlik
tehditlerine karşı gelişmiş koruma sağlar; veri kaybını önlemek ve çalışma dışı süreyi azaltmak için
tasarlanmıştır.
Anında Kimlik Doğrulama özellikli HP Aygıt Erişim Yöneticisi'ni kullanarak, verilerin izinsiz olarak USB
aygıtlarına kopyalanmasını önleyin.
Özelleştirin.
HP ElitePad için özel olarak tasarlanan aksesuar seti3 (akıllı ceketler, pil, adaptörler, yerleştirme
istasyonu, kılıflar, çantalar ve daha fazlası) ile yapabileceklerinizi artırın ve gerçek bir iş tabletini tam bir
iş çözümüne dönüştürün.
HP ElitePad Güvenlik Ceketi ile oturum açmayı basitleştirin ve aygıtınızdaki veya özel ağınızdaki verilere
yetkisiz erişimi önleyin.3
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İşletim Sistemi

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

25,65 cm (10,1 inç) diyagonal WXGA UWVA (1900 x 1200), dijitalleştirici içeren kapasitif çoklu dokunma özellikli ekran, leke önleyici kaplamalı Corning® Gorilla® Cam 3

İşlemci ailesi

Intel® Atom® işlemci 3

Işlemci

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, Intel Burst Teknolojisi kullanılarak 2,39 GHz'e kadar, 2 MB önbellek, 4 çekirdekli) 3

Yonga kümesi

Yonga seti işlemciyle tümleşiktir

Bellek

4 GB 1067 MHz LPDDR3 SDRAM

Bilgi Depolama

64 GB eMMC SSD; 128 GB eMMC SSD 4

Grafik

Intel HD Graphics 5

Ses

DTS Sound+ ile HD ses; 2 tümleşik stereo hoparlör; 2 dijital mikrofon; Kulaklık/mikrofon birleşik jakı

Kablosuz Desteği

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

Genişletme Yuvaları

1 flash ortam

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

1 sistem konektörü; 1 birleşik kulaklık/mikrofon
Sistem konektörü, birimi ya doğrudan güç kaynağına veya yerleştirme istasyonuna ya da bir cekete bağlar.

Çoklu ortam ve giriş aygıtları

2,1 MP, 1080p (ön tarafta); 8 MP, LED flaş (arka tarafta)
Hız ölçer + eCompass; Jiroskop; Ortam ışığı sensörü; Haptik özellikler

Önceden kurulu yazılımlar

Office Satın Alın; PDF Complete Corporate Edition; HP Mobile Connect; HP Kablosuz Erişim Noktası (WLAN özellikli modeller); HP ePrint; HP Manageability; HP PageLift; HP Destek
Asistanı; HP SoftPaq İndirme Yöneticisi; Kindle; Box (50 GB teklifi) 7,8,9,10

Güvenlik

HP Client Security (Credential Manager ve Password Manager dahil); Absolute Data Protect; Anında Kimlik Doğrulama ile Aygıt Erişim Yöneticisi; Sürücü Şifreleme; HP Güven Çevreleri
Standart; Microsoft Defender; TPM 1.2; Secure Element ile Yakın Alan İletişimi (devre dışı olarak gönderilir) 11,12,13,14,15

Boyutlar

261 x 178 x 9,2 mm

Ağırlık

680 gramdan başlayan ağırlık

Güç

Harici 10 W AC adaptörü

Pil Tipi

2 hücreli, uzun ömürlü 30 WHr Li-ion polimer

Garanti

1 yıllık sınırlı garanti (yükseltme seçenekleri mevcuttur, ayrıca satılır), birincil pil için 1 yıllık garanti
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP ElitePad Yerleştirme
İstasyonu

HP ElitePad tabletinizi HP ElitePad Yerleştirme İstasyonu ile masada yeniden şarj edin veya tabletinizi ikinci bir ekran
olarak ayarlayarak ana çoklu görev uygulayıcı haline gelin.

HP ElitePad Üretkenlik Kızağı

Akıllı özellikleriyle, bir kasadan daha fazlası. Bir klavye, iki USB bağlantı noktası, SD kart okuyucusu, koruyucu örtü ve
ayarlanabilir stand ile üretkenliğinizi artırın.

Ürün numarası: C0M84AA

Ürün numarası: D6S54AA

HP ElitePad Deri Slip Çanta

Tabletinize kolay bir şekilde erişmenizi sağlayan ve seyahatlerde dizüstü bilgisayar taşıma çantanıza, evrak çantanıza
veya seyahat çantanıza rahatça sığan şık ve zarif HP ElitePad Deri Slip Çanta ile HP ElitePad tabletinizi koruyun ve yola
çıkmaya hazır olun.

Ürün numarası: E5L02AA

HP ElitePad Takmalı Kılıf

HP ElitePad'nizi, sehpa olarak kullanılabilen ve HP ElitePad Yerleştirme İstasyonu ile uyumlu şık bir kılıfta taşıyın.

HP Executive Tablet Kalemi
G2

Mesaj ve notları kendi el yazınızla doğrudan HP EliteBook Revolve 810 G2 ekranına yazın. Ardından yazdıklarınızı
kaydedin veya başka bir uygulamada kullanmak üzere yazılı metne dönüştürün.

HP ElitePad 10W A/C
Adaptörü

Açın. Kullanmaya devam edin. Tabletinizi hafif ve çok yönlü HP ElitePad 10W AC Adaptörü ile şarj edin. Küçük ve hafif
tasarım seyahat için mükemmeldir.

3 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, 3 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım hizmeti alın
Ürün numarası: U7C50E

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

Ürün numarası: F1M97AA

Ürün numarası: F3G73AA

Ürün numarası: H4K08AA
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Dipnotlar
4G LTE WWAN tüm ürünlerde, tüm bölgelerde bulunmaz ve ayrı olarak satın alınan servis sözleşmesi gerektirir. Servis sağlayıcınızdan hizmetin verilip verilmediğini ve bulunabilirliğini öğrenin. Konum, çevre, ağ koşulları
ve diğer etkenlere bağlı olarak bağlantı hızlarında farklılık görülebilir.; 2 Otomatik kurtarma için HP BIOS'a sahip HP araçları bölümü gerekir.; 3 Ayrı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
1

Teknik özellikler yasal uyarılar
Bazı özellikler tüm Windows 8,1 sürümlerinde mevcut değildir. Sistemler, Windows 8,1 tarafından sunulan işlevlerden tam olarak yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrı olarak satın alınan donanım, sürücü ve/veya
yazılım gerektirebilir. Bkz. http://www.microsoft.com.; 2 Belirli Windows SST sistemlerinde, Word, Excel, PowerPoint ve One Note'un tam sürümlerini içeren Office Ev ve Öğrenci 2013 mevcuttur ve tüm bölgelerde
kullanılamaz. Office Ev ve Öğrenci 2013 yazılımı ticari, kar amacı gütmeyen veya gelir getiren etkinlikler için kullanılamaz.; 3 Birden Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için
tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Intel® mimarisinde 64 bit bilgisayar işlemleri, Intel® 64 mimarisini destekleyen bir işlemci, yonga kümesi, BIOS,
işletim sistemi, aygıt sürücüleri ve uygulamalara sahip bir bilgisayar sistemi gerektirir. İşlemciler, Intel® 64 mimarisini destekleyen bir BIOS olmadan çalışmaz (32 bit çalışma da dahil). Performans, donanım ve yazılım
yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma sistemi performans ölçüsüne göre değildir.; 4 Katı Hal Sürücüler (SSD) için, GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha düşüktür.
Windows 8,1 için en fazla 5 GB'lik bölüm sistem kurtarma yazılımına ayrılır.; 5 HD görüntüleri görebilmek için HD içerik gerekir.; 6 HP Mobil Geniş Bant ve Gobi 4G LTE WWAN ayrı olarak veya eklenti özellik olarak satılır, tüm
bölgelerde mevcut değildir ve ayrı olarak satın alınan hizmet sözleşmeleri gerektirir. Servis sağlayıcınızdan hizmetin verilip verilmediğini ve bulunabilirliğini öğrenin. Konum, çevre, ağ koşulları ve diğer etkenlere bağlı
olarak bağlantı hızlarında farklılık görülebilir.; 7 HP Mobile Connect yalnızca EMEA'da bulunur ve uyumlu bir CDMA veya HSPA mobil geniş bant modülü ve ön ödemeli hizmet satın alınmasını gerektirir. Hizmet bölgeniz için
kapsam ve kullanılabilirlik bilgileri için bkz. www.hp.com/go/mobileconnect.; 8 HP Kablosuz Erişim Noktası uygulaması, etkin bir İnternet bağlantısı ve ayrı olarak satılan veri planı gerektirir. HP kablosuz erişim noktası etkin
durumdayken, aygıttaki uygulamalar çalışmaya devam eder ve kablosuz erişim noktasıyla aynı veri planını kullanır. Kablosuz erişim noktası veri kullanımı için ek ücretler uygulanabilir. Plan ayrıntıları için servis
sağlayıcınıza danışın. Windows 7 için HP Connection Manager veya Windows 8.1 gerektirir.; 9 HP ePrint, HP web etkin yazıcıya İnternet bağlantısı gerektirir. HP ePrint hesap kaydı gerekir. Uygun yazıcıların listesi,
desteklenen belgeler, görüntü tipleri ve HP ePrint ile ilgili diğer ayrıntılar için bkz. www.hpconnected.com.; 10 Box teklifi, yeni 2013 ve 2014 HP İş Masaüstü Bilgisayarları, Dizüstü Bilgisayarları ve Tabletleri ile
sunulmaktadır. Box kaydı gerektirir. Teklif yalnızca yeni Box kullanıcıları için geçerlidir. Teklif önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Box uygulaması Windows 8 veya 8.1 gerektirir.; 11 HP Elitepad 1000, aygıtınızı
bulmanıza, kilitlemenize, yetkisiz erişime karşı korumanıza ve kişisel verilerinizi uzaktan silmenize olanak veren Absolute Data Protect uygulamasının 4 yıllık lisansını içerir. Lisans müşteri tarafından etkinleştirilmelidir.
Ayrıntıların tamamı için bkz. http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp. Absolute Data Protect uygulaması kapalı olarak sağlanır ve uygulamanın müşteri tarafından etkinleştirilmesi gerekir. Hizmet sınırlı
olabilir, ABD dışında kullanılabilirlik için Absolute'a danışın. İsteğe bağlı Absolute Kurtarma Garantisi abonelik hizmeti sınırlı garantidir. Belirli koşullar geçerlidir. Ayrıntıların tamamı için bkz.
http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Veri Silme kullanılırsa, Kurtarma Garantisi ödemesi geçersizleşir. Veri Silme hizmetini kullanmak için, müşterilerin önce bir Ön Yetkilendirme
Sözleşmesi imzalamaları ve bir PIN oluşturmaları veya Absolute Software'den bir veya birden çok RSA SecurID belirteci satın almaları gerekir.; 12 Sürücü Şifreleme için Windows gereklidir. Sürücü Şifreleme oturumu
açılmadığında veriler korunur. PC'nin kapatılması veya uyku moduna geçirilmesi, Sürücü Şifreleme oturumundan çıkılmasına neden olur ve veri erişimini engeller.; 13 HP Güven Çevreleri Standart sürüm, her bir Güven
Çevresinde 5 ilgili kişiyle 5 Güven Çevresine kadar izin verir. Sınırsız sayıda Güven Çevresi ve üye için, isteğe bağlı Güven Çevreleri Pro sürümü gereklidir. Güven Çevreleri Okuyucusu, bir ilgili kişinin davet edilen bir Güven
Çevresine katılmasına izin vermek için kullanılabilir. Windows gerektirir. http://hptc.cryptomill.com adresinden edinilebilir.; 14 Yazılım TPM 1.2 (varsayılan olarak açıktır) veya Donanım TPM 1.2 (varsayılan olarak kapalıdır).;
15 NFC uygulaması veya yazılımı ayrı olarak satılır.
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Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/notebooks
HP Mali Hizmetleri'nden Yararlanın

HP Mali Hizmetleri'nden yararlanarak kurumsal değeri artırmak ve rekabet üstünlüğü elde etmek için bir temel oluşturan yenilikçi teknolojileri hayata geçirin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan değiştirilebilir. Belirli
özellikler modelden modele farklılık gösterebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti
beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya
da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Bazı özellikler Windows 8,1'nin tüm sürümlerinde mevcut değildir. Sistem, Windows 8,1 tarafından sunulan işlevlerden
tam olarak yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrı olarak satın alınan bir donanım gerektirebilir. Ayrıntılar için bkz. http://www.microsoft.com/windows.
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