Taulukot

HP Slate 21 Pro All-in-One -tietokone

Tutustu pääosin yrityskäyttöön
tarkoitettuun Android™ All-in-One
-laitteeseen, joka on suunniteltu
parantamaan tuottavuutta
toimistossa, opinnoissa ja
kioskiympäristöissä. Erinomainen
hinta-laatusuhde sekä jännittävien
uuden sukupolven paikallisten ja
pilvipohjaisten yrityssovellusten
käyttömahdollisuus, tehokkaat
hallintatyökalut ja Androidiin™
suunnitellut tietoturvaparannukset.

Miljoona resurssia valmiina käyttöön.
● Saat kaiken, mitä yrityksen arki tarvitsee – täysteräväpiirtoisen2, lävistäjältään 54,61 cm:n (21,5 tuuman) IPS-kosketusnäytön,
Android™ 4.4 -käyttöjärjestelmän ja mahdollisuuden käyttää yli miljoonaa Google Playn™1 sovellusta.
Tuottavuutta jalat maassa ja tiedot pilvessä.1
● Voit työskennellä enemmän juuri itsellesi sopivimmalla tavalla hyödyntämällä joko paikallisia tuottavuussovelluksia, kuten
Kingsoft Office Suitea tai pilvipalveluita, kuten Google Docsia™, Google Drivea™, 50 Gt:n ilmaista Box-tallennustilaa3 ja
Chrome™-selainta verkkosisällön näyttämisessä.
Citrix Ready ja HDX Verified takaavat helpon käyttöönoton ja hallinnan.
● Valmiiksi asennettu Citrix XenMobile4 antaa IT-osastolle mahdollisuuden hallita sovelluksia helposti ja takaa laitteiden tietoturvan
ja yhteensopivuuden yrityksen laitteiden kesken. Citrix Receiverin5 avulla voit tuottaa virtuaalisen työtilan, joka pitää tiedot
suojattuina ja tukee Windows-sovelluksia.
Tietoturva integroituna.
● Auta pitämään yrityksesi tiedot suojattuina sekä estämään sovellusten ja henkilökohtaisten tietojen luvattoman käytön
IT-käytänteillä, joissa on tietoturvaparannuksia Android™-käyttöjärjestelmään.
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teknisistä tiedoista

Koko

All-in-One

Saatavilla oleva
käyttöjärjestelmä

Android 4.3, Jelly Bean

Saatavilla olevat suorittimet

NVIDIA® Tegra® 4 T40S

Piirisarja

ARM Cortex - A15 MPcore

Muistin enimmäismäärä

Enintään 2 Gt 800 MHz DDR3 SDRAM

Sisäinen tallennustila

enintään 16 Gt Emmc1

Näyttö

Lävistäjältään 54,6 cm:n (21,5 tuuman) täysteräväpiirtoinen LED-taustavalaistu IPS-laajakuvakosketusnäyttö (1 920 × 1 080)

Saatavilla olevat
näytönohjaimet

Sisäinen NVIDIA-grafiikkasuoritin (72 ydintä)

Ääni

Sisäinen DTS Sound + -äänentoisto. Kaksi sisäistä stereokaiutinta ( 2 × 2 W). Kuuloke–mikrofonilähtöliitäntä (poistaa kaiuttimet käytöstä)

Tietoliikenne

Sisäinen 10/100 Ethernet -yhteys; Sisäinen 802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.0 -yhdistelmä2,3
(Sisältää GPS:n ja Wi-Fi Direct -hyväksynnän)

Laajennuspaikat

1 SD-kortinlukija

Portit ja liittimet

3 USB 2.0 -porttia; 1 USB 2.0 (tietokoneelle); 1 RJ-45-liitäntä; 1 kuulokelähtö–mikrofonitulo-yhdistelmä; 1 HDMI-liitäntä

Web-kamera

Kiinteä 720p- tarkkuuden teräväpiirtoverkkokamera ja sisäinen mikrofoni5,6

Saatavilla olevat ohjelmistot

Tuottavuus: Kingsoft Office, Citrix Receiver, Adobe PDF Reader, HP File Manager, HP ePrint, Evernote, Splashtop Personal; Hallittavuus. Citrix Worx Home; Pilvitallennus: Box, Google Drive™;
Videoneuvottelu: Skype, HP MyRoom, Google Hangouts; Opetus: HP Classroom Manager (opiskelijaversio) Google-sovellukset ja -palvelut: Google Play -kauppa, Chrome-selain, gmail, YouTube,
Google-kalenteri, Google-haku; Katso valmiiksi asennettujen ohjelmistojen täydellinen luettelo dokumentista Tekniset tiedot lyhyesti.7,8,9,10,11,12,13,14

Suojauksen hallinta

Turvalukkovalmius

Hallintatoiminnot

Citrix XenMobile (30 tai 60 päivän kokeilutarjous)15

Virta

100–240 V, 50/60 Hz, 1,5 A (sisäinen)

Mitat

53,1×8,25×36,6 cm

Paino

5,97 kg
(Enimmäispaino)

Ympäristö

vähähalogeeninen; arseeniton näytön lasi

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksytty; EPEAT® Gold -rekisteröity16

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu, sisältäen 3 vuoden takuun osille ja työlle sekä seuraavana päivänä asiakkaan luona tapahtuvan huollon Ehdot vaihtelevat maittain. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
Kapasitiivinen elektroninen
HP Executive -kynä

Jätä hyvästit sormenjälkien tahrimalle kosketusnäytölle – HP:n kapasitiivinen Executive-sähkökynä on
kosketusnäytöllisten kannettavien, taulutietokoneiden ja pöytätietokoneiden täydellinen kumppani. Monipuolinen –
kirjoita, piirrä, kirjoita kosketusnäytöllä tai selaa verkkoa tai suosikkisovelluksiasi vaivattomasti, myös näytönsuojan
kanssa.

Tuotenumero: E7U19AA

HP Quick Release -kiinnike

Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n
litteille paneelinäytöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen,
kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: EM870AA

HP:n langaton näppäimistö
ja hiiri, 2,4 GHz

Työskentele fiksummin kannettavallasi, taulutietokoneellasi tai monitoimikoneellasi lisäämällä HP 2.4 GH -näppäimistö ja
-hiiri, jotka mahdollistavat nopean tietojen syötön, verkkonavigoinnin ja asiakirjojen selaamisen.

HP Pocket Playlist -asema

Puhdasta neroutta. Voit mukauttaa sitä kuten kotidigitallennintasi. Mullistava HP Pocket Playlist -asema
suoratoistaa jopa viiteen eri mobiililaitteeseen samanaikaisesti monenlaista sisältöä, kuten elokuvia, musiikkia, TVohjelmia ja valokuvia.

Tuotenumero: G1K29AA

Tuotenumero: H4D65AA

HP:n huippuohut
avainkaapelilukko

Suojaa HP Ultrabookisi™ tai kannettavasi nopeasti ja helposti HP:n huippuohuella avainkaapelilukolla.

HP:n 5 v. tuki seur. arkip.
asiakkaan tiloissa

Viiden vuoden palvelu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi tiloissasi
seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: U7935E

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Tuotenumero: H4D73AA

Taulukot

HP Slate 21 Pro All-in-One -tietokone
Viestin alaviitteet
1 Edellyttää internet-yhteyttä. Sovellukset saattavat olla maksullisia.
2 Teräväpiirtokuvan (HD) katseluun tarvitaan teräväpiirtomateriaalia.

3 Edellyttää rekisteröitymistä Box-palveluun. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

4 Citrix Worx Home for Android on valmiiksi asennettu ja hallittavissa Citrix XenMobilen avulla. Asiakkaat, jotka ovat jo hankkineet Citrix XenMobilen, voivat rekisteröityä välittömästi. Citrix XenMobilen 30 tai 60 päivän kokeiluversio on käytettävissä

Citrix-kuvakkeesta HP Slate21 Pron aloitusnäkymässä. Kokeiluajan päätyttyä tarvitaan tilaajapalvelu.
5 Citrix Receiver on asennettu laitteeseen valmiiksi, ja sitä voivat käyttää asiakkaat, jotka ovat hankkineet Citrix XenDesktop -tuotteen.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1 Käyttöjärjestelmän, valmiiksi asennettujen sovellusten ja tietojen palautuksen käyttämä flash-muistitila on enintään 3,6 Gt, mikä jättää käyttäjälle 12,4 Gt.
2 Gigabit Ethernet -verkon nopeudet saattavat vaihdella.

3 802.11 edellyttää langatonta tukiasemaa ja internet-palvelua. Julkisten langattomien tukiasemien käytettävyys on rajoitettua.
4 Lisävaruste tai lisäominaisuus.
5 Internet-yhteys vaaditaan.

6 Teräväpiirtokuvan (HD) katseluun tarvitaan teräväpiirtomateriaalia.

7 Valmiiksi asennetut ohjelmistot vaihtelevat maittain. Katso valmiiksi asennettujen ohjelmistojen täydellinen luettelo dokumentista Tekniset tiedot lyhyesti.
8 Edellytyksenä internet-yhteys. Sovellukset saattavat olla maksullisia.

9 HP ePrint edellyttää HP ePrint -tilin rekisteröintiä ja internet-yhteyttä HP:n tulostimeen, jossa on verkkoyhteys. Katso yksityiskohtaiset tiedot osoitteesta www.hp.com/go/mobileprinting.
10 50 Gt:n Box-tallennustilatarjous edellyttää rekisteröitymistä Box-palveluun. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

11 MyRoom-sovelluksen kautta voit kokeilla neljän hengen MyRoom Premium -tiliä maksutta yhden vuoden ajan. Tarkista MyRoomin järjestelmävaatimukset tältä sivustolta. Yhden vuoden kokeilutarjouksen päätyttyä on hankittava maksullinen sovellus.

Lisäkapasiteettia saat ostamalla tarpeidesi mukaisen MyRoom-tuotteen osoitteesta www.myroom.hp.com.
12 Citrix Worx Home for Android on valmiiksi asennettu ja hallittavissa Citrix XenMobilen avulla. Asiakkaat, jotka ovat jo hankkineet Citrix XenMobilen, voivat rekisteröityä välittömästi. Citrix XenMobilen kokeiluversio on käytettävissä HP Slate 21 Pron
aloitusnäkymän Citrix-kuvakkeesta. Kokeiluajan päätyttyä tarvitaan tilaajapalvelu.
13 Citrix Receiver on asennettu laitteeseen valmiiksi, ja sitä voivat käyttää asiakkaat, jotka ovat hankkineet Citrix XenDesktop -tuotteen.
14 HP Classroom Manager-ohjelmiston Windows-version käyttö edellyttää Android-toiminnallisuuden käyttöönottoa (ladattavissa 30 päivän ajan maksutta osoitteesta www.hp.com/go/hpclassroommanager). Hallinta ja laitteen lukitus toimii opettajan
Windows-työpöytäkonsolista; HP Classroom Manager -ohjelmiston Android-versiosta ei voi hallita ja lukita laitteita.
15 Citrix XenMobilen 30 tai 60 päivän kokeiluversio on käytettävissä Citrix-kuvakkeesta HP Slate21 Pron aloitusnäkymässä. Kokeiluajan päätyttyä tarvitaan tilaajapalvelu.
16 EPEAT® Gold -rekisteröityjä malleja tuotteesta on saatavilla maissa, joissa HP rekisteröi kaupallisia näyttömalleja. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta www.epeat.net.
17 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/desktops
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Yksityiskohdat saattavat vaihdella mallin mukaan. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana
toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai
toimituksellisista virheistä tai puutteista.
Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard-yhtiö käyttää lisenssillä. ENERGY STAR® ja ENERGY STAR® -merkki ovat Yhdysvaltain hallituksen
omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. ARM@ on ARM Limitedin rekisteröity tavaramerkki. Google, Android, Google Play ja muut tavaramerkit ovat Googlen
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