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HP Slate 21 Pro All-in-One PC

Få en forretningsorientert Android™
alt-i-ett-enhet som er designet for
produktivitet i kontor-, utdannings- og
kioskmiljøer. Utmerket pris/ytelse og
tilgang til en fristende, ny generasjon
av lokale og nettskybaserte
forretningsapper , effektive
administrasjonsverktøy og
sikkerhetsforbedringer for Android™.
1

En million ressurser som står klar.
● Få alt du trenger til den daglige virksomheten – en IPS-berøringsskjerm på 54,61 cm (21,5") (diagonalt) med full-HD2, Android™
4.4 operativsystem og tilgang til over én million apper på Google Play™.1
Vær produktiv på bakken og i nettskyen.1
● Gjør mer slik du jobber best – med lokale produktivitetsapper som Kingsoft Office Suite, eller i nettskyen med Google Docs™,
Google Drive™, 50 GB gratis Box-nettskylagring3 og Chrome™-nettleseren for å vise nettinnhold.
Citrix Ready og HDX Verified for enkel distribusjon og administrasjon.
● Gi IT mulighet til å administrere apper og sørge for sikre enheter og overholdelse av regelverk med forhåndsinstallert Citrix
XenMobile4. Lever et virtuelt arbeidsområde med sikre data og støtte for Windows-apper via Citrix Receiver5.
Integrert sikkehet.
● Bidra til å beskytte virksomheten og hindre uautorisert tilgang til apper og personlige data ved å håndheve IT-policyer med
sikkerhetsforbedringer for Android™.
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Formfaktor

All-in-One

Tilgjengelig operativsystem

Android 4.3, Jelly Bean

Tilgjengelige prosessorer

NVIDIA® Tegra® 4 T40S

Brikkesett

ARM Cortex-A15 MPcore

Maksimalt minne

Inntil 2 GB 800 MHz DDR3 SDRAM

Internt lager

inntil 16 GB eMMC1

Skjerm

54,6 cm (21,5") (diagonalt) IPS LED-bakbelyst, berøringsaktivert full-HD widescreen (1920 x 1080)

Tilgjengelig grafikk

Integrert NVIDIA GPU (72 kjerner)

Lyd

DTS Sound + integrert lyd. 2 integrerte stereohøyttalere (2 W x 2 W). Kombinert hodetelefon-/mikrofonutgang (deaktiverer integrerte høyttalere).

Kommunikasjon

Integrert 10/100 Ethernet; Integrert kombinert 802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.02,3
(GPS inkludert, og Wi-Fi Direct-sertifisert)

Utvidelsesspor

1 SD-medieleser

Porter og kontakter

3 USB 2.0; 1 USB 2.0 (oppstrøms); 1 RJ-45; 1 kombinert hodetelefonutgang/mikrofoninngang; 1 HDMI

Webcam

Integrert HD 720p med innebygd mikrofon5,6

Tilgjengelig programvare

Produktivitet: Kingsoft Office, Citrix Receiver, Adobe PDF Reader, HP File Manager, HP ePrint, Evernote, Splashtop Personal; Administrasjon: Citrix Worx Home; Nettskylagring: Box, Google Drive™;
Videokonferanser: Skype, HP MyRoom, Google Hangouts; Utdanning: HP Classroom Manager (studentversjon); Google-apper og -tjenester: Google Play Butikk, Chrome nettleser, gmail, YouTube,
Google Kalender, Google Søk; Spesifikasjonsdokumentet gir en komplett oversikt over forhåndsinstallert programvare.7,8,9,10,11,12,13,14

Sikkerhetsadministrasjon

Klar for sikkerhetslås

Administrative funksjoner

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

Strøm

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

Mål

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

Vekt

5,97 kg
(Maksimumsvekt)

Miljømessig

Halogenfattig; Arsenikkfritt skjermglass

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifisert; EPEAT® Gold-registrert16

Garanti

3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler, arbeid og service på stedet neste virkedag. Betingelser og vilkår varierer fra land til land. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP Executive kapasitiv
pekepenn

Hold berøringsskjermenheten ren for fingeravtrykk og flekker med HP Executive kapasitiv pekepenn - perfekt for
bærbare og stasjonære PCer og nettbrett med berøringsskjerm. Allsidig - skriv, tegn, skriv touch eller bare bla uanstrengt
på Internett eller gjennom favorittapper - fungerer også med skjermbeskyttere.

Produktnummer: E7U19AA

HP hurtigutløserbrakett

En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP tynne klienter, kompatible HP-flatskjermer
og andre stasjonære produkter fra HP. Monter et kompatibelt stativ, en brakett eller et veggfeste, og få mest mulig ut av
arbeidsplassen.

Produktnummer: EM870AA

HP 2,4 GHz trådløst tastatur
og mus

Arbeid smartere med den bærbare PCen, nettbrettet eller alt-i-ett-enheten ved å legge til HP 2,4 GHz tastatur og mus for
å få rask og enkel datainnskriving, Internett-navigering og dokumentrulling.

HP Pocket-spilleliste

Helt genialt. Tilpass den som din hjemme-DVR. Den revolusjonerende HP Pocket-spillelisten strømmer forskjellige
typer innhold – filmer, musikk, TV-programmer, bilder – til opptil 5 separate mobilenheter samtidig.

Produktnummer: G1K29AA

Produktnummer: H4D65AA

HP ultratynn kabbellås med
nøkkel

Sikre HP Ultrabook™ eller den bærbare PCen raskt og enkelt med HP ultratynn kabellås med nøkkel.

HP 5 år neste virkedag på
stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste virkedag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt.
Produktnummer: U7935E

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: H4D73AA
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Fotnoter
1 Internett-tilgang kreves. Apper kan kreve kjøp.

2 HD-innhold (High Definition) er nødvendig for å vise HD-bilder.
3 Krever Box-registrering. Tilbudet kan endres uten varsel.

4 Citrix Worx Home for Android er forhåndsinstallert og klar til å administreres med Citrix XenMobile. Kunder som allerede har kjøpt Citrix XenMobile kan registrere seg umiddelbart. En 30- eller 60-dagers Citrix XenMobile-prøveversjon er tilgjengelig via Citrix-ikonet

på HP Slate21 Pro-startskjermen. Abonnementstjeneste kreves etter prøveperiodens slutt.
5 Citrix Receiver er forhåndsinstallert og klar til bruk for kunder som allerede har kjøpt Citrix XenDesktop.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1 Samlet flashlagringsplass for operativsystem, forhåndsinstallerte programmer og gjenoppretting opptil 3,6 GB. 12,4 GB tilgjengelig for bruker.
2 Gigabit Ethernet-hastigheter kan variere.

3 802.11 krever trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
4 Tilleggsutstyr eller tilleggsfunksjon.
5 Internett-tilgang kreves.

6 Høydefinisjonsinnhold (HD) er nødvendig for å vise høydefinisjonsbilder.

7 Forhåndsinstallert programvare varierer fra land til land. Spesifikasjonsdokumentet gir en komplett oversikt over forhåndsinstallert programvare.
8 Internett-tilgang kreves. Apper kan kreve kjøp.

9 HP ePrint krever Internett-forbindelse til en webaktivert HP-skriver og registrering av HP ePrint-konto. Se www.hp.com/go/mobileprinting for å få mer informasjon.
10 Box-lagringstilbudet på 50 GB krever Box-registrering. Tilbudet kan endres uten varsel.

10 Du kan prøve en 4-personers MyRoom Premium-konto gratis i 1 år fra MyRoom-appen. Les systemkravene for MyRoom på dette nettstedet. Kjøp kreves etter at prøvetilbudet på 1 år opphører. For å få flere funksjoner kan du kjøpe en MyRoom-utgave som vil

dekke dine behov fra www.myroom.hp.com.
12 Citrix Worx Home for Android er forhåndsinstallert, og klar til å administreres med Citrix XenMobile. Kunder som allerede har kjøpt Citrix XenMobile kan registrere seg umiddelbart. En prøveversjon av Citrix XenMobile er tilgjengelig via Citrix-ikonet på HP Slate 21
Pro-startskjermen. Abonnementstjeneste kreves etter prøveperiodens slutt.
13 Citrix Receiver er forhåndsinstallert og klar til bruk for kunder som allerede har kjøpt Citrix XenDesktop.
14 HP Classroom Manager for Windows kreves for å aktivere Android-funksjonalitet (lastes ned gratis for 30 dager på www.hp.com/go/hpclassroommanager). Kontroll og låsing av enheten styres fra lærerens Windows-skrivebordskonsoll; Det finnes ingen låse- og
kontrollfunksjonalitet i HP Classroom Manager for Android.
15 En 30- eller 60-dagers Citrix XenMobile-prøveversjon er tilgjengelig via Citrix-ikonet på HP Slate21 Pro-startskjermen. Abonnementstjeneste kreves etter prøveperiodens slutt.
16 EPEAT® Gold-registrerte modeller av dette produktet er tilgjengelig der HP registrerer kommersielle skjermprodukter. Se www.epeat.net for registreringsstatus i ditt land.
17 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke lavhalogen.

Lær mer på
www.hp.eu/desktops
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg
ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og som brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. ENERGY STAR® og ENERGY STAR®-merket) er et registrert
merke som eies av amerikanske myndigheter. ARM er et registrert varemerke for ARM Limited. Google, Android, Google Play og andre merker er varemerker for
Google Inc. Alle andre varemerker eies av sine respektive innehavere.
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