Specifikace

Počítač HP Slate 21 Pro All-in-One

Seznamte se se zařízením Android™
typu all-in-one pro firmy, které
zajišťuje produktivitu v kanceláři,
vzdělávacích institucích i v prostředích
veřejných terminálů. Skvělý poměr
ceny a výkonu a přístup k nové
generaci místních a cloudových
firemních aplikací , nástrojům pro
efektivní správu a vylepšením
zabezpečení pro Android™.
1

Miliony prostředků po ruce.
● Získejte všechno, co potřebujete ke každodenní práci – 54,61cm (21,5") dotykovou obrazovku IPS s rozlišením Full HD2, operační
systém Android™ 4.4 a přístup k více než milionu aplikací v obchodě Google Play™.1
Neztrácejte produktivitu v základním prostředí ani v cloudu.1
● Zvládněte toho více způsobem, jakým se vám pracuje nejlépe – s místními kancelářskými aplikacemi, jako je sada Kingsoft Office
Suite, nebo v cloudu s aplikacemi Google Docs™, Google Drive™, bezplatným 50GB cloudovým úložištěm Box3 a prohlížečem
Chrome™ k prohlížení webového obsahu.
Funkce Citrix Ready a HDX Verified pro snadné nasazení a správu.
● Umožněte správcům IT spravovat aplikace a zajistit bezpečnost zařízení a shodu celé organizace s předinstalovaným systémem
Citrix XenMobile4. Zajistěte virtuální pracovní postup s bezpečným přístupem k datům a podporou aplikací pro Windows
prostřednictvím přijímače Citrix5.
Integrované zabezpečení
● Pomozte chránit svou firmu, zabránit neoprávněnému přístupu k aplikacím a osobním údajům vynucením IT zásad s vylepšením
zabezpečení pro systém Android™.
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Provedení

Multifunkční zařízení

Dostupný operační systém

Android 4.3, Jelly Bean

Dostupné procesory

NVIDIA® Tegra® 4 T40S

Čipová sada

ARM Cortex-A15 MPcore

Maximální paměť

Max. 2 GB 800 MHz DDR3 SDRAM

Interní paměť

max. 16 GB eMMC1

Monitor

54,6cm (21,5") širokoúhlý dotykový displej IPS s rozlišením FHD (1 920 x 1 080) a podsvícením LED

Dostupná grafika

Integrovaný procesor NVIDIA GPU (72 jader)

Zvuk

Zvuk DTS + integrované audio 2 zabudované stereofonní reproduktory (2 W x 2 W). Kombinovaný konektor pro výstup sluchátek a mikrofonu (vypíná integrované reproduktory).

Komunikace

Integrovaná síťová karta Ethernet 10/100; Integrované kombinované rozhraní 802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.02,3
(Včetně GPS a certifikace Wi-Fi Direct)

Rozšiřující sloty

1 čtečka karet SD

Porty a konektory

3 USB 2.0; 1 USB 2.0 (pro odesílání dat); 1 kombinovaný konektor pro výstup pro sluchátka / vstup pro mikrofon RJ-45; 1 port HDMI

Web kamera

Integrovaná webkamera HD 720p s vestavěným mikrofonem5,6

Dostupný software

Produktivita: Kingsoft Office, Citrix Receiver, Adobe PDF Reader, HP File Manager, HP ePrint, Evernote, Splashtop Personal; Možnosti správy: Citrix Worx Home; Cloudové úložiště: Box, Google Drive™;
Videokonference: Skype, HP MyRoom, Google Hangouts; Vzdělávání: HP Classroom Manager (verze pro studenty); Aplikace a služby Google: Google Play Store, Chrome browser, gmail, YouTube,
Google Calendar, Google Search; Úplný seznam předinstalovaného softwaru získáte v dokumentu se stručnými specifikacemi.7,8,9,10,11,12,13,14

Správa zabezpečení

Připraveno pro bezp. zámek

Funkce správy

Citrix XenMobile (nabídka 30 nebo 60denní zkušební verze)15

Napájení

100–240 V, 50/60 Hz, max 1,5 A (interní)

Rozměry

53,1 x 8,25 x 36,6 cm

Hmotnost

5,97 kg
(Maximální hmotnost)

Ekologické informace

Nízký obsah halogenů; Sklo displeje bez obsahu arzenu

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

Certifikace ENERGY STAR®; Registrace EPEAT ® Gold16

Záruka

3letá omezená záruka, včetně 3leté záruky na součásti a práci, a odezva na místě následující pracovní den. Podmínky záruky se mohou v jednotlivých zemích lišit. Záruka podléhá určitým omezením
a výjimkám.
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Kapacitní stylus HP
Executive

S kapacitním stylusem HP Executive ochráníte dotykovou obrazovku svého zařízení před ulpíváním otisků prstů a šmouh.
Je to skvělá volba pro notebooky, tablety a stolní počítače s dotykovou obrazovkou. Všestranné použití – můžete
pohodlně psát tahem či dotykem, kreslit nebo procházet webové stránky, respektive vaše oblíbené aplikace –
samozřejmě i přes ochranu obrazovky.

Produktové číslo: E7U19AA

Rychloupínací držák HP

Bezpečný a snadno použitelný montážní systém pro tenké klienty HP splňující normu VESA, kompatibilní displeje HP a
jiné stolní produkty HP. Je možné jej připojit k libovolnému kompatibilnímu stojanu, držáku či nástěnnému závěsu, a
maximálně tak využít prostor.

Produktové číslo: EM870AA

Bezdrátová klávesnice a myš
HP 2,4 GHz

Pracujte chytřeji se svým notebookem, tabletem nebo multifunkčním zařízením – přidejte klávesnici a myš HP 2,4 GHz
pro rychlé a snadné zadávání dat, procházení webových stránek a prohlížení dokumentů.

HP Pocket Playlist

Prostě génius. Přizpůsobte si jej jako domácí videorekordér. Revoluční funkce HP Pocket Playlist vysílá různé druhy
obsahu – filmy, hudbu, televizní zábavné pořady, fotografie – až pro 5 různých mobilních zařízení ve stejném čase.

Produktové číslo: G1K29AA

Produktové číslo: H4D65AA

Lankový zámek HP Ultraslim
Keyed Cable Lock

Zabezpečte své zařízení HP Ultrabook™ nebo přenosný počítač HP rychle a snadno pomocí lankového zámku HP
Ultraslim Keyed Cable Lock.

5 let, odezva následující
pracovní den u zákazníka

Získejte pro své zařízení pětiletou možnost opravy na místě následující pracovní den kvalifikovaným technikem
společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.
Produktové číslo: U7935E

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

Produktové číslo: H4D73AA
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Poznámky pod čarou se zprávami
1 Je zapotřebí přístup k internetu. Aplikace může být nutné zakoupit.
2 K zobrazení obrazu HD je třeba obsah ve vysokém rozlišení (HD).

3 Vyžaduje registraci jednotky Box. Nabídka se může změnit bez upozornění.

4 Aplikace Citrix Worx Home for Android je předinstalovaná a připravená ke správě v systému Citrix XenMobile. Zákazníci, kteří si systém Citrix XenMobile již zakoupili, se mohou přihlásit ihned. 30 nebo 60denní zkušební verze systému Citrix XenMobile je k dispozici

po kliknutí na ikonu Citrix na úvodní obrazovce zařízení HP Slate21 Pro. Po ukončení zkušebního období je potřeba využít služeb předplatného.
5 Systém Citrix Receiver je předinstalovaný a připravený pro zákazníky, kteří si již zakoupili Citrix XenDesktop.

Technické specifikace zřeknutí
1 Celkové úložiště v paměti flash použité pro operační systém, předinstalované aplikace a zotavení je až do 3,6 GB. Pro uživatele je k dispozici 12,4 GB.
2 Rychlosti rozhraní Gigabit 俄thernet se mohou lišit.

3 Rozhraní 802.11 vyžaduje bezdrátový přístupový bod a připojení k internetu. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená.
4 Volitelná nebo doplňková funkce.
5 Je zapotřebí přístup k Internetu.

6 K zobrazení obrazu HD je třeba obsah ve vysokém rozlišení (HD).

7 Předinstalovaný software se liší podle země. Úplný seznam předinstalovaného softwaru získáte v dokumentu se stručnými specifikacemi.
8 Je zapotřebí přístup k internetu. Aplikace může být nutné zakoupit.

9 Funkce HP ePrint vyžaduje internetové připojení k tiskárně HP s přístupem na web a registraci účtu HP ePrint. Podrobnosti naleznete na stránce www.hp.com/go/mobileprinting.
10 Nabídka 50GB úložiště Box vyžaduje registraci schránky Box. Nabídka se může změnit bez předchozího upozornění.

11 Můžete si zdarma vyzkoušet účet pro 4 osoby MyRoom Premium na 1 rok z aplikace MyRoom. Zkontrolujte požadavky na systém MyRoom na tomto webu. Po uplynutí jednoletého zkušebního období je nutné produkt zakoupit. Pokud chcete získat více

možností, můžete si zakoupit systém MyRoom, který splní vaše potřeby, prostřednictvím stránek www.myroom.hp.com.
12 Aplikace Citrix Worx Home pro Android je předinstalovaná a připravená ke správě v systému Citrix XenMobile. Zákazníci, kteří si systém Citrix XenMobile již zakoupili, se mohou přihlásit ihned. Zkušební verzi systému Citrix XenMobile získáte po kliknutí na ikonu
Citrix na úvodní obrazovce počítače HP Slate 21 Pro. Po uplynutí zkušebního období je potřeba využít služeb předplatného.
13 Systém Citrix Receiver je předinstalovaný a připravený pro zákazníky, kteří si již zakoupili Citrix XenDesktop.
14 Funkce pro zařízení Android vyžadují program HP Classroom Manager pro Windows (zdarma ke stažení na 30 dní na stránce www.hp.com/go/hpclassroommanager. Ovládání a uzamknutí zařízení pocházejí z výukové konzole plochy Windows; žádné funkce pro
ovládání a uzamknutí nepocházejí z programu HP Classroom Manager pro Android.
15 30 nebo 60denní zkušební verze systému Citrix XenMobile je k dispozici po kliknutí na ikonu Citrix na úvodní obrazovce počítače HP Slate21 Pro. Po uplynutí zkušebního období je potřeba využít služeb předplatného.
16 Modely s registrací EPEAT® Gold jsou k dispozici v oblastech, kde společnost HP registruje svá komerční zobrazovací zařízení. Informace o stavu registrace ve vaší zemi naleznete na stránce www.epeat.net.
17 Externí příslušenství, včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií, nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly obdržené po zakoupení nemusejí mít nízký obsah halogenů.

Více informací na
www.hp.eu/desktops
Využijte finanční služby HP

Objevte možnosti měsíčních splátek a plány na obnovu technologií, se kterými budete flexibilnější při plnění vašich IT cílů. Více informací najdete na stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají
změnám bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny
v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk.
Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost Hewlett-Packard Company užívá na základě licence. ENERGY STAR® (a značka ENERGY
STAR® ) je registrovaná značka vlády USA. ARM@ je registrovaná ochranná známka společnosti ARM Limited. Google, Android, Google Play a ostatní značky jsou
ochranné známky společnosti Google Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
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