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HP Slate 21 Pro All-in-One-pc

Her er din virksomhedsorienterede
Android™ All-in-one, der er designet til
produktivitet i kontor-, uddannelsesog kiosk-miljøer. Rigtig god
pris/ydelse med den nye generation af
lokale og cloud-baseret
forretningsapplikationer , effektive
administrationsværktøjer, samt
sikkerhedsudvidelser til Android™.
1

En million ressourcer klar til brug.
● Få alt, hvad du har brug for, til den daglige virksomhedsdrift – en IPS-berøringsskærm på 21,5" med fuld HD2, Android™
4.4-operativsystem og adgang til mere end én million apps via Google Play™.1
Vær produktiv i byen og i dataskyen.1
● Arbejd, som det passer dig, men mere effektivt – med lokalproduktivitetsapplikationer som f.eks. Kingsoft Office Suite eller i
skyen med Google Docs™, Google Drive™, 50 GB gratis Box3-lagringsplads og gengivelse af webindhold i en browser fra
Chrome™.
Klar til Citrix og HDX-verificeret for nem implementering og administration.
● Gør det muligt at styre applikationer, sikre enhedens sikkerhed og virksomhedens betingelser med Citrix XenMobile4, der er
installeret på forhånd. Giver en virtuel arbejdsplads med sikre data og Windows applikationsunderstøttelse via Citrix-modtager5.
Integreret sikkerhed.
● Du kan beskytte din virksomhed, forhindre uautoriseret adgang til applikationer og personlige data ved at indføre IT-regler med
sikkerhedsudvidelser til Android™.
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Formfaktor

All-in-One

Tilgængelige
operativsystemer

Android 4.3, Jelly Bean

Tilgængelige processorer

NVIDIA® Tegra® 4 T40S

Chipsæt

ARM Cortex-A15 MPcore

Maksimal hukommelse

Op til 2 GB 800 MHz DDR3 SDRAM

Internt lager

op til 16 GB eMMC1

Skærm

LED-bagbelyst IPS-skærm med fuld HD og berøringsteknologi på 54,6 cm (21,5") (1920 x 1080)

Tilgængelige grafikkort

Integreret NVIDIA GPU (72-core)

Lyd

DTS Sound + integreret lyd. 2 integrerede stereohøjttalere (2 W x 2 W) Kombineret hovedtelefon-mikrofonudgang (deaktiverer integrerede højttalere).

Kommunikation

Integreret 10/100 Ethernet; Integreret 802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.0-kombi2,3
(GPS inkluderet og Wi-Fi Direct-certificeret)

Udvidelsesstik

1 SD-medielæser

Porte og stik

3 USB 2.0; 1 USB 2.0 (upstream); 1 RJ-45; 1 kombineret hovedtelefonudgang/mikrofonindgang; 1 HDMI

Webcam

Integreret HD-webcam med 720p og indbygget mikrofon5,6

Tilgængelig software

Produktivitet: Kingsoft Office, Citrix-modtager, Adobe PDF-læser, HP filmanager, HP ePrint, Evernote, Splashtop Personal; Håndterbar: Citrix Worx Home; Cloud-lagring Box, Google Drev™;
Videokonferencer: Skype, HP MyRoom, Google Hangout; Uddannelse: HP Classroom Manager 2.0 (elevversion); Google-applikationer og service: Google Play Butik, Chrome-browser, gmail, YouTube,
Google kalender, Google-søgning; For en komplet liste over forudinstalleret software se hurtigguiden til specifikationer.7,8,9,10,11,12,13,14

Sikkerhedsstyring

Klar til sikkerhedslås

Administrationsegenskaber

Citrix XenMobile (30- eller 60-dages prøvetilbud)15

Strømforsyning

100-240 V, 50-60 Hz, 1,5 A (intern)

Mål

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

Vægt

5,97 kg
(Maksimumvægt)

Miljømæssigt

Lav-halogen; Skærmglas uden arsenik

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR®-kvalificeret; EPEAT ® Gold-registreret16

Garanti

3 års begrænset garanti, herunder 3 års reservedele, arbejdskraft og service på stedet næste hverdag. Vilkår og betingelser varierer fra land til land. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP Executive
Capacative-pen

Hold din trykfølsomme enhed fri for fingeraftryk og smuds med HP’s Executive Capacitive Stylus – perfekt til bærbare
computere med berøringsskærm, tabletter og skærmene på almindelige computere. Alsidig – det er nemt at indtaste,
tegne, blindskrive eller blot bruge nettet eller dine yndlings-apps, og den fungerer endda med skærmbeskyttere.

Produktnummer: E7U19AA

HP Quick Release-beslag

En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP tynde klienter, kompatible HP-fladskærme og
andre HP desktopprodukter. Monteres på alle kompatible stativer, beslag eller vægophæng, så du kan udnytte pladsen
optimalt.

Produktnummer: EM870AA

HP 2,4 GHz trådløst tastatur
og trådløs mus

Arbejd mere intelligent med den bærbare pc, tablet-pc'en eller alt-i-én-enheden ved at tilføje HP's 2,4-GHz-tastatur og
-mus. Dermed får du hurtig og nem dataindtastning, webnavigation og scrolning i dokumenter.

HP Pocket-afspilningsliste

Rent genialt. Tilpas den på samme måde som din hjemme-DVR. Med den revolutionerende HP Pocket-spilleliste sendes
forskellige typer indhold – film, musik, tv-udsendelser, fotos – til op til 5 individuelle mobilenheder på samme tid.

Produktnummer: G1K29AA

Produktnummer: H4D65AA

HP UltraSlim-kabellås med
nøgle

HP 5 års næste hverdag på
stedet

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Din HP Ultrabook™ eller bærbar pc sikres hurtigt og let med HP Ultraslim-kabellås med nøgle.

Produktnummer: H4D73AA

5 års service der dækker reparation på stedet næste hverdag, udført af en HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: U7935E
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Fodnoter
1 Kræver internetadgang. Applikationer skal muligvis tilkøbes.

2 Der kræves HD-indhold (High Definition) for at kunne se billeder i HD-opløsning.
3 Kræver Box-registrering. Tilbuddet kan ændres uden varsel.

4 Citrix Worx Home til Android er forudinstalleret og klar til at blive styret med Citrix XenMobile. Kunder, der allerede har købt Citrix XenMobile, kan tilmelde sig med det samme. Det er muligt at prøve Citrix XenMobile i 30 eller 60 dage ved at trykke på Citrix-ikonet

på HP Slate21 Pros startskærm. Abonnementsservice kræves efter prøveperioden.
5 Citrix-modtageren er forudinstalleret og klar til at blive brugt til kunder, der allerede har købt Citrix XenDesktop.

Tekniske specifikationer ansvarsfraskrivelser
1 Al flash-lagring, der anvendes til operativsystemet, forudinstallerede programmer og genoprettelse er op til 3,6 GB. 12,4 GB er tilgængelig for brugeren.
2 Gigabit Ethernet-hastigheder kan variere.

3 802.11 kræver trådløst adgangspunkt og internetforbindelse. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.
4 Valgfrit eller tilbehør.

5 Kræver internetadgang.

6 Der kræves HD-indhold (High Definition) for at kunne se billeder i HD-opløsning.

7 Forudinstalleret software varierer fra land til land. Du kan finde en komplet liste over forudinstalleret software i hurtigguiden til specifikationer.
8 Kræver internetadgang. Apps skal muligvis købes.

9 HP ePrint kræver en internetforbindelse til en HP-printer med internetadgang og oprettelse af en HP ePrint-konto. Se alle informationer på www.hp.com/go/mobileprinting.
10 Tilbuddet om 50 GB Box-lagerplads kræver registrering hos Box. Tilbuddet kan ændres uden varsel.

11 Du kan prøve MyRoom Premium 4-personerskonto gratis i 1 år via MyRoom-appen. Læs om MyRoom-systemkrav på denne side. Der kræves køb af programmet efter udløb af den 1-årige prøveperiode. På www.myroom.hp.com kan du købe MyRoom og

således få yderligere funktioner og opleve, hvordan programmet arbejder for dine behov.
12 Citrix Worx Home til Android er forudinstalleret og klar til at blive styret med Citrix XenMobile. Kunder, der allerede har købt Citrix XenMobile, kan tilmelde sig med det samme. En prøveversion af Citrix XenMobile fås ved tryk på Citrix-ikonet på HP Slate 21
Pro-startskærmen. Abonnement kræves efter udløb af prøveperiode.
13 Citrix-modtageren er forudinstalleret og klar til at blive anvendt af kunder, der har købt Citrix XenDesktop.
14 HP Classroom Manager til Windows er nødvendigt for at kunne aktivere Android-funktioner (kan downloades gratis i 30 dage på www.hp.com/ go/hpclassroommanager). Kontrol og låsning af enhed skal foretages fra lærerens Windows-skrivebordskonsol; der
kan ikke udføres låsning eller kontrol fra HP Classroom Manager til Android.
15 En 30- eller 60-dages Citrix XenMobile-prøveversion fås via Citrix-ikonet på HP Slate21 Pro-startskærmen. Abonnement kræves efter udløb af prøveperiode.
16 EPEAT® Gold-registrerede modeller af dette produkt kan fås, hvor HP registrerer kommercielle skærmprodukter. Se registreringsstatussen for dit land på www.epeat.net.
17 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheder har ikke lavt halogenindhold. Reservedele anskaffet efter køb har muligvis ikke lavt halogenindhold.

Få mere at vide på
www.hp.eu/desktops
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og planer for teknologiopdatering, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine it-mål. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
Specifikke egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der
følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle
fejl eller udeladelser i dette dokument.
Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og bruges af Hewlett-Packard Company under licens. ENERGY STAR® (og ENERGY STAR®-mærket) er et
registreret varemærke tilhørende den amerikanske regering. ARM@ er et registreret varemærke tilhørende ARM Limited. Google, Android, Google Play og andre
mærker er varemærker tilhørende Google Inc. Alle andre varemærker er deres respektive ejeres ejendom.
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