Datasheet

HP Slate 21 Pro All-in-One pc

Deze professionele
Android™-gebaseerde All-in-One
verhoogt de productiviteit in kantoor-,
onderwijs- en kioskomgevingen. Hij
biedt een uitstekende prijs-prestatie
met de nieuwste lokale en
cloud-gebaseerde business apps ,
efficiënte beheertools en verbeterde
beveiliging voor Android™.
1

Een miljoen apps gebruiksklaar.
● Alles wat u nodig heeft om te werken – een 54,61-cm (21,5-inch) diagonaal Full HD2 IPS touchscreen, Android™ 4.4
besturingssysteem en toegang tot meer dan één miljoen apps op Google Play™.1
Productief in het veld én in de cloud.1
● Doe meer op een prettige manier – met lokale productiviteitsapps zoals Kingsoft Office Suite of in de cloud met Google Docs™,
Google Drive™, 50 GB gratis Box-opslag3 en de Chrome™-browser voor weergeven van webinhoud.
Citrix-ready en HDX-geverifieerd voor snelle installatie en gemakkelijk beheer.
● Laat IT apps beheren en de veiligheid van apparaten en compliance handhaven met voorgeïnstalleerd Citrix XenMobile4. Creëer
een virtuele werkplek met veilige data en ondersteuning voor Windows apps met Citrix Receiver5.
Geïntegreerde beveiliging.
● Bescherm uw bedrijf, voorkom ongeautoriseerde toegang tot uw apps en persoonlijke gegevens door IT-beleid te handhaven met
uitgebreide beveiliging voor Android™.
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HP Slate 21 Pro All-in-One pc Specificatietabel

Model

All-in-one

Beschikbaar
besturingssysteem

Android 4.3, Jelly Bean

Beschikbare processors

NVIDIA® Tegra® 4 T40S

Chipset

ARM Cortex-A15 MPcore

Maximum geheugen

Tot 2 GB 800 MHz DDR3 SDRAM

Interne opslag

tot 16 GB eMMC1

Scherm

54,6-cm (21,5-inch) diagonaal IPS Full HD LED-backlit breedbeeld touchscreen (1920 x 1080)

Beschikbare grafische
oplossingen

Geïntegreerde NVIDIA GPU (72 cores)

Audio

DTS Sound + geïntegreerde audio. 2 ingebouwde stereoluidsprekers (2 Watt x 2 Watt). Hoofdtelefoon-microfoon combo-uitgang (schakelt ingebouwde luidsprekers uit).

Communicatie

Geïntegreerd 10/100 Ethernet; Geïntegreerd 802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.0 combo2,3
(GPS inbegrepen en Wi-Fi Direct-gecertificeerd)

Uitbreidingsslots

1 SD-medialezer

Poorten en connectoren

3 USB 2.0; 1 USB 2.0 (upstream); 1 RJ-45; 1 hoofdtelefoonuitgang/microfooningang combo; 1 HDMI

Webcam

Geïntegreerde HD 720p met ingebouwde microfoon5,6

Beschikbare software

Productiviteit: Kingsoft Office, Citrix Receiver, Adobe PDF Reader, HP File Manager, HP ePrint, Evernote, Splashtop Personal; Beheer: Citrix Worx Home; Cloudopslag: Box, Google Drive™;
Videoconferencing: Skype, HP MyRoom, Google Hangouts; Educatie: HP Classroom Manager (studentenversie); Google Apps en Services: Google Play Store, Chrome browser, gmail, YouTube, Google
Calendar, Google Search; Raadpleeg voor een compleet overzicht van voorgeïnstalleerde software het Quick Specs-document.7,8,9,10,11,12,13,14

Beveiligingsbeheer

Klaar voor veiligheidsslot

Beheermogelijkheden

Citrix XenMobile (evaluatieversie voor 30 of 60 dagen)15

Voeding

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

Afmetingen

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

Gewicht

5,97 kg
(Maximumgewicht)

Omgeving

Laag-halogeen; Arseenvrij schermglas

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerd; EPEAT® Gold-geregistreerd16

Garantie

3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen, arbeid en onsite service op de volgende werkdag. Voorwaarden variëren per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP Executive capacitieve
styluspen

Zorg dat uw touchscreen vrij blijft van vingerafdrukken en vegen met HP's Executive capacitive styluspen, speciaal voor
notebooks, tablets en desktop pc's met een touchscreen. Veelzijdig – u kunt moeiteloos typen, tekenen, aanraken, surfen
op het web en uw favoriete apps gebruiken en hij werkt ook met een aangebrachte screenprotector.

Bestelnr.: E7U19AA

HP Quick Release-beugel

Een veilige, handige montageoplossing voor VESA-compatibele HP thin clients, bijpassende HP flat-panel monitoren en
andere HP desktopproducten. Te bevestigen aan een compatibele standaard, beugel of wandsteun om de ruimte
optimaal te benutten.

Bestelnr.: EM870AA

HP 2,4-GHz draadloos
toetsenbord en muis

Werk slimmer met een notebook, tablet of all-in-one door toevoeging van een 2,4-GHz HP toetsenbord en muis om snel
en gemakkelijk data in te voeren, te navigeren op het web en door documenten te scrollen.

HP Pocket Playlist

Echt geniaal. Personaliseer het net als uw DVR thuis. De revolutionaire HP Pocket Playlist kan verschillende typen
content – films, muziek, tv-programma's, foto's – naar 5 verschillende mobiele apparaten tegelijk streamen.

Bestelnr.: G1K29AA

Bestelnr.: H4D65AA

HP Ultraslim kabelslot met
sleutel

Zet uw HP Ultrabook™ of laptop snel en gemakkelijk vast met het HP Ultraslim kabelslot met sleutel.

HP 5 jaar onsite op de
volgende werkdag

Als het probleem niet op afstand kan worden opgelost, heeft u 5 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus.
Bestelnr.: U7935E

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

Bestelnr.: H4D73AA
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Messaging, voetnoten
1 Internettoegang is vereist. Mogelijk moeten apps worden aangeschaft.

2 High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van high-definition beelden.

3 Registratie voor Box is vereist. De aanbieding kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

4 Citrix Worx Home voor Android is voorgeïnstalleerd en klaar om te worden beheerd met Citrix XenMobile. Klanten die Citrix XenMobile al hebben aangeschaft, kunnen zich onmiddellijk abonneren. Een evaluatieversie van Citrix XenMobile voor 30 of 60 dagen is

beschikbaar via het Citrix-pictogram op het startscherm van de HP Slate21 Pro. Na de evaluatieperiode is een abonnement vereist.
5 Citrix Receiver is voorgeïnstalleerd en klaar voor gebruik door klanten die Citrix XenDesktop al hebben aangeschaft.

Technische specificaties disclaimers
1 Totaal wordt tot 3,6 GB flashopslag gebruikt voor het besturingssysteem, voorgeïnstalleerde applicaties en herstel. 12,4 GB is beschikbaar voor de gebruiker.
2 Gigabit Ethernet snelheid kan variëren.

3 Voor 802.11 gebruik zijn een wireless access point en een internetverbinding nodig. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
4 Optioneel of als add-on.
5 Internettoegang vereist.

6 High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van high-definition beelden.

7 Voorgeïnstalleerde software varieert per land. Raadpleeg voor een compleet overzicht van voorgeïnstalleerde software het Quick Specs-document.
8 Internettoegang is vereist. Mogelijk moeten apps worden aangeschaft.

9 Voor HP ePrint zijn een internetverbinding naar een internet-compatibele HP printer en registratie van een HP ePrint account vereist. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/mobileprinting.
10 Voor het 50-GB Box-opslag aanbod is registratie vereist. De aanbieding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

11 U kunt MyRoom Premium voor 4 personen 1 jaar gratis uitproberen via de MyRoom app. Raadpleeg de systeemvereisten MyRoom op deze website. Na de evaluatieperiode van 1 jaar is aankoop vereist. Voor extra functionaliteit die in uw behoeften voorziet kunt

u MyRoom aanschaffen op www.myroom.hp.com.
12 Citrix Worx Home voor Android is voorgeïnstalleerd en klaar om te worden beheerd met Citrix XenMobile. Klanten die Citrix XenMobile al hebben aangeschaft, kunnen zich direct abonneren. Een evaluatieversie van Citrix XenMobile is beschikbaar via het
Citrix-pictogram op het startscherm van de HP Slate 21 Pro. Na de evaluatieperiode is een abonnement vereist.
13 Citrix Receiver is voorgeïnstalleerd en klaar voor gebruik door klanten die Citrix XenDesktop al hebben aangeschaft.
14 HP Classroom Manager voor Windows vereist Android-functionaliteit (versie voor 30 dagen is gratis te downloaden van www.hp.com/go/hpclassroommanager. Bediening en vergrendeling van het apparaat vinden plaats op de Windows bureaubladconsole van
de docent; HP Classroom Manager voor Android biedt geen bedienings- en vergrendelingsfunctionaliteit.
15 Een evaluatieversie van Citrix XenMobile voor 30 of 60 dagen is beschikbaar via het Citrix-pictogram op het startscherm van de HP Slate21 Pro. Na de evaluatieperiode is een abonnement vereist.
16 EPEAT® Gold-geregistreerde modellen van dit product zijn beschikbaar waar HP commerciële schermproducten registreert. Kijk op www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land.
17 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde servicecomponenten zijn niet altijd laag-halogeen.

Meer informatie op
www.hp.eu/desktops
Kies voor HP Financial Services

Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/hpfs.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document
kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is
vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra
garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. ENERGY STAR® (en het
ENERGY STAR®-merk) is een geregistreerd merk van de Amerikaanse overheid. ARM@ is een geregistreerd handelsmerk van ARM Limited. Google, Android,
Google Play en andere handelsmerken zijn handelsmerken van Google Inc. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.
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