Φύλλο δεδομένων

Υπολογιστής HP Slate 21 Pro All-in-One

Γνωρίστε το Android™ all-in-one για
επιχειρήσεις, σχεδιασμένο για
παραγωγικότητα σε περιβάλλον
γραφείου, στο χώρο της εκπαίδευσης
και σε εγκαταστάσεις kiosk.
Εξασφαλίστε εξαιρετική σχέση
τιμής-απόδοσης και αποκτήστε
πρόσβαση σε μια ελκυστική γενιά
τοπικών και cloud επιχειρησιακών
εφαρμογών , αποτελεσματικά
εργαλεία διαχείρισης και βελτιώσεις
ασφαλείας για Android™.
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Εκατομμύρια πόροι έτοιμοι για χρήση.
● Αποκτήστε ό,τι χρειάζεστε για τις καθημερινές σας εργασίες — οθόνη αφής IPS Full HD2 54,61 cm (21,5 ιντσών), λειτουργικό
σύστημα Android™ 4.4 και πρόσβαση σε περισσότερες από ένα εκατομμύριο εφαρμογές στο Google Play™.1
Παραγωγικότητα εντός και εκτός του cloud.1
● Κάντε περισσότερα με τον δικό σας τρόπο — είτε με τοπικές εφαρμογές όπως το Kingsoft Office Suite, είτε στο cloud με το
Google Docs™, το Google Drive™, με 50 GB δωρεάν αποθήκευση στο Box3 και το πρόγραμμα περιήγησης Chrome™ για την
απόδοση περιεχομένου web.
Υποστήριξη Citrix και πιστοποίηση HDX για εύκολη υλοποίηση και διαχείριση.
● Δώστε στο προσωπικό IT δυνατότητα διαχείρισης εφαρμογών και με ασφάλεια και εταιρική συμμόρφωση με το
προεγκατεστημένο Citrix XenMobile4. Δημιουργήστε έναν εικονικό χώρο εργασίας με ασφαλή δεδομένα και υποστήριξη
εφαρμογών Windows μέσω του Citrix Receiver 5.
Ενσωματωμένη ασφάλεια.
● Προστατέψτε την επιχείρησή σας και αποτρέψτε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε εφαρμογές και προσωπικά δεδομένα
επιβάλλοντας πολιτικές IT με βελτιώσεις ασφαλείας για Android ™.
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Υπολογιστής HP Slate 21 Pro All-in-One Πίνακας
προδιαγραφών

Μορφή

All-in-One

Διαθέσιμο λειτουργικό
σύστημα

Android 4.3, Jelly Bean

Διαθέσιμοι επεξεργαστές

NVIDIA® Tegra® 4 T40S

Chipset

ARM Cortex-A15 MPcore

Μέγιστη μνήμη

Έως 2 GB 800 MHz DDR3 SDRAM

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

έως 16 GB eMMC1

Οθόνη

Ευρεία οθόνη αφής IPS Full HD 54,6 cm (21,5") με οπισθοφωτισμό LED (1.920 x 1.080)

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένη NVIDIA GPU (72 πυρήνες)

Ήχος

Ενσωματωμένος ήχος DTS Sound+. 2 ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία (2 W x 2 W). Σύνθετη έξοδος ακουστικών-μικροφώνου (απενεργοποιεί τα ενσωματωμένα ηχεία).

Επικοινωνίες

Ενσωματωμένο Ethernet 10/100, Ενσωματωμένος σύνθετος προσαρμογέας 802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.02,3
(Περιλαμβάνει GPS και διαθέτει πιστοποίηση Wi-Fi Direct)

Υποδοχές επέκτασης

1 συσκευή ανάγνωσης SD

Θύρες και υποδοχές

3 USB 2.0, 1 USB 2.0 (upstream), 1 RJ-45, 1 υποδοχή εξόδου ακουστικών/εισόδου μικροφώνου, 1 HDMI

Webcam

Ενσωματωμένη κάμερα HD 720p με ενσωματωμένο μικρόφωνο5,6

Διαθέσιμο λογισμικό

Παραγωγικότητα: Kingsoft Office, Citrix Receiver, Adobe PDF Reader, HP File Manager, HP ePrint, Evernote, Splashtop Personal. Διαχείριση: Citrix Worx Home. Αποθήκευση cloud: Box, Google Drive™.
Βιντεοδιάσκεψη: Skype, HP MyRoom, Google Hangouts. Εκπαίδευση: HP Classroom Manager (έκδοση student). Εφαρμογές και υπηρεσίες Google: Google Play Store, πρόγραμμα περιήγησης
Chrome, gmail, YouTube, Google Calendar, Google Search. Για την πλήρη λίστα των προεγκατεστημένων εφαρμογών, ανατρέξτε στο έγγραφο σύντομων προδιαγραφών.7,8,9,10,11,12,13,14

Διαχείριση ασφάλειας

Δέχεται κλειδαριά ασφαλείας

Χαρακτηριστικά διαχείρισης

Citrix XenMobile (δοκιμαστική έκδοση 30 ή 60 ημερών)15

Ισχύς

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

Διαστάσεις

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

Βάρος

5,97 kg
(Μέγιστο βάρος)

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο, γυαλί Arsenic-free

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Πιστοποίηση ENERGY STAR®, πιστοποίηση EPEAT ® Gold16

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών που περιλαμβάνει 3 έτη για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου εξυπηρέτηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη
χώρα/περιοχή. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Χωρητική γραφίδα HP
Executive

Προστατεύστε την οθόνη αφής της συσκευής σας από δαχτυλιές και μουτζούρες με τη χωρητική γραφίδα HP Excutive ιδανική για φορητούς υπολογιστές, tablet και επιτραπέζιους υπολογιστές με οθόνη αφής. Ευελιξία χρήσης πληκτρολογήστε, σχεδιάστε, γράψτε πατώντας στην οθόνη ή απλά περιηγηθείτε στο web ή στις αγαπημένες σας
εφαρμογές χωρίς κόπο. Λειτουργεί ακόμα και σε οθόνες με προστατευτικό.

Αριθμός προϊόντος: E7U19AA

Βραχίονας HP γρήγορης
αποδέσμευσης

Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες οθόνες HP και
άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση, βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας
τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: EM870AA

Ασύρματο πληκτρολόγιο και
ποντίκι 2,4 GHz HP

Εργαστείτε πιο έξυπνα με το φορητό υπολογιστή, το tablet ή τον all-in-one προσθέτοντας το πληκτρολόγιο και το
ποντίκι 2,4 GHz της ΗΡ για γρήγορη και εύκολη καταχώρηση δεδομένων, περιήγηση στο web και κύλιση.

HP Pocket Playlist

Απόλυτα ευφυές. Εξατομικεύστε το όπως το οικιακό σας DVR. Η επαναστατική λειτουργία HP Pocket Playlist
πραγματοποιεί ροή διάφορων τύπων περιεχομένου - ταινίες, μουσική, τηλεοπτικές εκπομπές, φωτογραφίες - σε έως 5
ξεχωριστές φορητές συσκευές ταυτόχρονα.

Αριθμός προϊόντος: G1K29AA

Αριθμός προϊόντος: H4D65AA

Κλειδαριά καλωδίου με
κλειδί HP UltraSlim

Ασφαλίστε το HP Ultrabook™ ή το φορητό σας υπολογιστή γρήγορα και εύκολα με την κλειδαριά καλωδίου με κλειδί
HP UltraSlim.

HP 5 έτη επιτόπια, επόμενη
εργάσιμη ημέρα

Υπηρεσία επιτόπου επισκευής την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP για 5 έτη, εάν το
πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.
Αριθμός προϊόντος: U7935E

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Αριθμός προϊόντος: H4D73AA
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Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1 Απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Ενδέχεται να απαιτείται αγορά εφαρμογών.

2 Για την προβολή εικόνων υψηλής ευκρίνειας, απαιτείται περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας (HD).
3 Απαιτείται εγγραφή στο Box. Η προσφορά μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.

4 To Citrix Worx Home για Android είναι προεγκατεστημένο και έτοιμο για διαχείριση από το Citrix XenMobile. Οι πελάτες που έχουν ήδη αγοράσει το Citrix XenMobile μπορούν να εγγραφούν αμέσως. Διατίθεται δοκιμαστική έκδοση του Citrix XenMobile 30 ή 60

ημερών μέσω του εικονιδίου Citrix στην αρχική οθόνη του HP Slate21 Pro. Μετά τη λήξη της δοκιμαστικής έκδοσης, απαιτείται εγγραφή σε συνδρομητική υπηρεσία.
5 Το Citrix Receiver είναι προεγκατεστημένο και έτοιμο για χρήση από τους πελάτες που έχουν ήδη αγοράσει το Citrix XenDesktop.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1 Η συνολική αποθήκευση σε flash που χρησιμοποιείται για το λειτουργικό σύστημα, τις προεγκατεστημένες εφαρμογές και την αποκατάσταση είναι έως 3,6 GB. 12,4 GB για τον χρήστη.
2 Οι ταχύτητες Gigabit Ethernet διαφέρουν.

3 Η σύνδεση 802.11 απαιτεί σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων πρόσβασης είναι περιορισμένη.
4 Προαιρετικό ή πρόσθετο χαρακτηριστικό.
5 Απαιτείται πρόσβαση στο Internet.

6 Για την προβολή εικόνων υψηλής ευκρίνειας, απαιτείται περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας (HD).

7 Τα προεγκατεστημένα προγράμματα διαφέρουν ανά χώρα. Για την πλήρη λίστα των προεγκατεστημένων εφαρμογών, ανατρέξτε στο έγγραφο σύντομων προδιαγραφών.
8 Απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Ενδέχεται να απαιτείται αγορά εφαρμογών.

9 Για το HP ePrint απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή HP με δυνατότητα σύνδεσης στο web και δημιουργία λογαριασμού HP ePrint. Για λεπτομέρειες: www.hp.com/go/mobileprinting.
10 Για την προσφορά αποθήκευσης Box 50 GB απαιτείται εγγραφή στο Box. Η προσφορά μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.

11 Μπορείτε κάνετε δοκιμαστική χρήση του λογαριασμού MyRoom Premium 4 ατόμων δωρεάν για 1 έτος μέσω της εφαρμογής MyRoom. Διαβάστε τις απαιτήσεις συστήματος για το MyRoom σε αυτήν την τοποθεσία. Μετά τη λήξη της δοκιμαστικής έκδοσης 1

έτους, απαιτείται αγορά. Για πρόσθετες δυνατότητες, μπορείτε να αγοράσετε έναν λογαριασμό MyRoom για τις δικές σας ανάγκες από το www.myroom.hp.com.
12 To Citrix Worx Home για Android είναι προεγκατεστημένο και έτοιμο για διαχείριση από το Citrix XenMobile. Οι πελάτες που έχουν ήδη αγοράσει το Citrix XenMobile μπορούν να εγγραφούν αμέσως. Διατίθεται δοκιμαστική έκδοση του Citrix XenMobile μέσω
του εικονιδίου Citrix στην αρχική οθόνη του HP Slate 21 Pro. Μετά τη λήξη της δοκιμαστικής έκδοσης, απαιτείται εγγραφή σε συνδρομητική υπηρεσία.
13 Το Citrix Receiver είναι προεγκατεστημένο και έτοιμο για χρήση από τους πελάτες που έχουν ήδη αγοράσει το Citrix XenDesktop.
14 Για να ενεργοποιηθούν οι λειτουργίες Android, απαιτείται το HP Classroom Manager για Windows (δωρεάν λήψη για 30 ημέρες από το www.hp.com/ go/hpclassroommanager). Η δυνατότητα ελέγχου και κλειδώματος συσκευών παρέχεται από την κονσόλα
του επιτραπέζιου υπολογιστή Windows του εκπαιδευτή. Δεν παρέχεται λειτουργία κλειδώματος και ελέγχου από το HP Classroom Manager για Android.
15 Διατίθεται δοκιμαστική έκδοση του Citrix XenMobile 30 ή 60 ημερών μέσω του εικονιδίου Citrix στην αρχική οθόνη του HP Slate21 Pro. Μετά τη λήξη της δοκιμαστικής έκδοσης, απαιτείται εγγραφή σε συνδρομητική υπηρεσία.
16 Τα μοντέλα EPEAT® Gold του προϊόντος είναι διαθέσιμα στις περιοχές όπου η HP εγγράφει εμπορικά προϊόντα οθόνης. Για την κατάσταση εγγραφής στη χώρα/περιοχή σας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epeat.net.
17 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεστε μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/desktops
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των ΙΤ στόχων σας. Περισσότερες
πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν
πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Η επωνυμία
ENERGY STAR® (και το σήμα ENERGY STAR®) είναι σήμα κατατεθέν και ανήκει στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ονομασία ARM@ είναι σήμα
κατατεθέν της ARM Limited. Οι ονομασίες Google, Android, Google Play, καθώς και άλλα σήματα, είναι εμπορικά σήματα της Google Inc. Όλα τα άλλα
εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
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