Adatlap

HP Slate 21 Pro All-in-One számítógép

Ez az üzleti célokra kiválóan alkalmas,
Android™ rendszert futtató All-in-One
készülék az irodai, oktatási és
kioszkkörnyezetekben is kiemelkedő
termelékenységet biztosít. Az új
generációs helyi és felhőalapú üzleti
alkalmazásoknak , a hatékony
felügyeleti eszközöknek és az
Android™ biztonsági fejlesztéseinek
köszönhetően nagyszerű ár/érték
arányt biztosít.
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Milliónyi erőforrás áll a rendelkezésére.
● Minden, amire szüksége lehet mindennapi feladatainak elvégzéséhez: 54,61 cm (21,5 hüvelyk) képátlójú Full HD2 IPS
érintőképernyő, Android™ 4.4 operációs rendszer, valamint hozzáférés több mint egy millió alkalmazáshoz a Google Play™
áruházban1.
Hatékony munkavégzés fizikai és felhőkörnyezetekben.1
● Kedvenc munkamódszerével lehet még hatékonyabb – helyi termelékenységi alkalmazásokkal, mint például a Kingsoft Office
Suite, a felhőben pedig a Google Docs™ és a Google Drive™ használatával, a Box3 50 GB méretű, ingyenes tárhelyével, és a
Chrome™ böngészővel.
Citrix Ready és HDX Verified minősítés az egyszerű telepítés és felügyelet érdekében.
● Az előre telepített Citrix XenMobile4 lehetővé teszi az informatikai munkatársaknak az alkalmazások felügyeletét, valamint az
eszközök biztonságának és a vállalati megfelelőségnek a biztosítását. A Citrix Receiver5 biztonságos adatokat és a
Windows-alkalmazások támogatását kínáló virtuális munkaterületet biztosít.
Integrált biztonság.
● Az informatikai házirendek kikényszerítésével az Android™ biztonsági fejlesztései megvédik vállalkozását, és megakadályozzák
az alkalmazások és személyes adatok illetéktelen elérését.
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HP Slate 21 Pro All-in-One számítógép Műszaki
jellemzők táblázata

Helyigény

All-in-One többfunkciós készülék

Elérhető operációs rendszer

Android 4.3, Jelly Bean

Elérhető processzorok

NVIDIA® Tegra® 4 T40S

Lapkakészlet

ARM Cortex-A15 MPcore

Maximális memória

Legfeljebb 2 GB 800 MHz DDR3 SDRAM

Belső tárolás

legfeljebb 16 GB eMMC1

Képernyő

54,6 cm (21,5 hüvelyk) képátlójú, szélesvásznú, LED-es háttér-megvilágítású IPS Full HD érintőképernyő (1920 x 1080)

Elérhető grafikus kártya

Integrált NVIDIA GPU (72 mag)

Hangeszközök

DTS hangzás + integrált hangrendszer. 2 beépített sztereó hangszóró (2 W x 2 W). Kombinált fejhallgató-mikrofon kimenet (letiltja a beépített hangszórókat).

Kommunikáció

Beépített 10/100 Ethernet; Beépített kombinált 802.11 a/b/g/n + Bluetooth 4.02,3
(Beépített GPS rendszer és Wi-Fi Direct tanúsítvány)

Bővítőhelyek

1 SD-kártyaolvasó

Portok és csatlakozók

3 USB 2.0; 1 USB 2.0 (feltöltés); 1 RJ-45; 1 kombinált fejhallgató-kimenet/mikrofonbemenet; 1 HDMI

Webkamera

Beépített HD 720p kamera beépített mikrofonnal5,6

Elérhető szoftver

Termelékenység: Kingsoft Office, Citrix Receiver, Adobe PDF Reader, HP File Manager, HP ePrint, Evernote, Splashtop Personal; Felügyeleti eszközök: Citrix Worx Home; Felhőalapú adattárolók: Box,
Google Drive™; Videokonferencia: Skype, HP MyRoom, Google Hangouts; Oktatás: HP Classroom Manager (diákverzió); Google-alkalmazások és -szolgáltatások: Google Play áruház, Chrome
böngésző, Gmail, YouTube, Google Calendar, Google Search; Az előre telepített szoftverek teljes listáját a rövid termékleírásban tekintheti meg.7,8,9,10,11,12,13,14

Adatvédelem kezelése

Biztonsági zár fogadására alkalmas

Rendszervezérlési jellemzők

Citrix XenMobile (30 vagy 60 napos kipróbálási lehetőség)15

Áramellátás

100–240 V, 50/60 Hz, 1,5 A (belső)

Méretek

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

Súly

5,97 kg
(Maximális tömeg)

Környezeti

Alacsony halogéntartalmú; Arzénmentes kijelzőüveg

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® minősítés; EPEAT® Gold minősítés16

Garancia

Hároméves korlátozott jótállás, amibe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása, valamint a következő munkanapra szóló helyszíni javítás. A használati feltételei országonként
eltérőek. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak.
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Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP Executive kapacitív
érintőtoll

Tartsa ujjlenyomat- és foltmentesen érintőképernyős eszközét a HP Executive kapacitív érintőtollával – a tökéletes
megoldás érintőképernyős noteszgépekhez, táblagépekhez és asztali számítógépek képernyőihez. Sokoldalú – írjon,
rajzoljon, gépeljen vagy csak böngéssze a webet vagy kedvenc alkalmazásait erőfeszítés nélkül – és még
képernyővédőkkel is működik.

Termékszám: E7U19AA

HP gyorsrögzítő keret

Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a
kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy
falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználhatóságát.

Termékszám: EM870AA

HP 2,4 Ghz-es vezeték
nélküli billentyűzet és egér

A HP 2,4 Ghz-es billentyűzetét és egerét használva intelligensebben dolgozhat noteszgépén, táblagépén vagy
többfunkciós készülékén – gyorsabb és egyszerűbb az adatbevitel, a webes navigálás és a görgetés a
dokumentumokban.

Termékszám: G1K29AA

HP hordozható lejátszási
lista

Egyszerűen zseniális! Személyre szabhatja, akár az otthoni DVR-készülékét. A forradalminak számító HP
hordozható lejátszási lista különböző tartalmakat – filmeket, zenét, tévéműsort, fényképeket – továbbíthat
egyidejűleg akár 5 különböző mobileszközre.

Termékszám: H4D65AA

HP Ultraslim kulcsos
kábelzár

Intézkedjen gyorsan és egyszerűen a HP Ultrabook™ vagy noteszgép biztonságáról a HP Ultraslim kulcsos kábelzárral.

HP 5 éves, egy munkanapon
belüli, helyszíni

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 5 éves, következő munkanapi helyszíni javítást nyújt, ha a
probléma távolról nem oldható meg.
Termékszám: U7935E

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

Termékszám: H4D73AA

Adatlap

HP Slate 21 Pro All-in-One számítógép
Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1 Internet-hozzáférés szükséges. Előfordulhat, hogy az alkalmazásokat meg kell vásárolni.
2 A nagy felbontású képminőséghez nagy felbontású (HD) tartalom szükséges.

3 Box regisztráció szükséges. Az ajánlat előzetes értesítés nélkül megváltozhat.

4 A Citrix Worx Home for Android előre telepítve van, és a Citrix XenMobile segítségével felügyelhető. A Citrix XenMobile szoftverrel már rendelkező ügyfelek azonnal regisztrálhatnak. A Citrix XenMobile 30 vagy 60 napos próbaverziója a HP Slate 21 Pro

kezdőképernyőjén található Citrix ikon használatával érhető el. A próbaidőszak után elő kell fizetni a szolgáltatásra.
5 A Citrix Receiver előre telepítve van, és a Citrix XenDesktop szoftverrel rendelkező ügyfelek azonnal használhatják.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1 Az operációs rendszerhez használt teljes flash tárhely, az előre telepített alkalmazások és a helyreállítás összesen 3,6 GB-ot foglal el. A felhasználó számára 12,4 GB tárterület áll rendelkezésre.
2 A gigabites Ethernet sebessége eltérő lehet.

3 A 802.11-kapcsolathoz vezeték nélküli hozzáférési pont és internetszolgáltatás szükséges. A nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott.
4Opcionális vagy kiegészítő funkció.
5 Internetelérést igényel.

6A nagy felbontású képminőséghez nagy felbontású (HD) tartalom szükséges.

7Az előre telepített szoftverek országonként eltérnek. Az előre telepített szoftverek teljes listáját a rövid termékleírásban tekintheti meg.
8Internetelérés szükséges. Szükség lehet az alkalmazások megvásárlására.

9A HP ePrint használatához HP ePrint-fiók regisztrálása szükséges, valamint internetkapcsolat a HP webkompatibilis nyomtatóhoz. További részletek: www.hp.com/go/mobileprinting.
10Az 50 GB-os Box tárolási ajánlathoz Box-regisztráció szükséges. Az ajánlat előzetes értesítés nélkül megváltozhat.

111 évig ingyenesen használhatja a MyRoom alkalmazás 4 személyes MyRoom Premium-fiókját. Kérjük, tekintse át a webhelyen a MyRoom rendszerkövetelményeit! Az 1 éves próbaidőszak lejártát követően az alkalmazást meg kell vásárolni. Ha további

képességeket kíván hozzáadni, a www.myroom.hp.com webhelyen vásárolhatja meg az igényeinek megfelelő MyRoom alkalmazást.
12A Citrix Worx Home for Android előre telepítve van, és a Citrix XenMobile segítségével felügyelhető. A Citrix XenMobile szoftverrel már rendelkező ügyfelek azonnal regisztrálhatnak. A Citrix XenMobile próbaverziója a HP Slate 21 Pro kezdőképernyőjén található
Citrix ikon használatával érhető el. A próbaidőszak lejárta után elő kell fizetni a szolgáltatásra.
13A Citrix Receiver előre telepítve van, és a Citrix XenDesktop szoftverrel rendelkező ügyfelek azonnal használhatják.
14A HP Classroom Manager for Windows használatához engedélyezni kell az Android-funkciókat (30 napos próbaváltozata ingyenesen letölthető a www.hp.com/go/hpclassroommanager webhelyről). A vezérlés és az eszközzárolás az oktató Windows asztali
konzolján végezhető; a HP Classroom Manager for Android nem biztosít zárolási és vezérlési funkciókat.
15A Citrix XenMobile 30 vagy 60 napos próbaverziója a HP Slate 21 Pro kezdőképernyőjén található Citrix ikon használatával érhető el. A próbaidőszak lejárta után elő kell fizetni a szolgáltatásra.
16A termék EPEAT® Gold minősítésű modelljei ott érhetők el, ahol a HP kereskedelmi kijelzőtermékeket jegyez be. A bejegyzés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen tekinthető meg.
17A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériaeszközök nem alacsony halogéntartalmúak. A szervizelések során bekerülő alkatrészek nem feltétlenül alacsony halogéntartalmúak.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/desktops
Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat

Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További
információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
A képen látható termék csak illusztráció. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,
írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen
dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért.
A Bluetooth a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company engedéllyel használ. Az ENERGY STAR® (és az ENERGY STAR® jelzés) az Egyesült
Államok kormányának tulajdonában álló bejegyzett védjegy. Az ARM@ az ARM Limited bejegyzett védjegye. A Google, az Android, a Google Play és egyéb
jelzések a Google Inc. védjegyei. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.
4AA5-0810HUE, Május 2015

