Karta produktu

Komputer biurkowy HP Slate 21 Pro All-in-One

Przeznaczone dla firm urządzenie
typu All-in-One z systemem Android™
stworzone z myślą o wydajności w
środowiskach biurowych, placówkach
edukacyjnych i punktach. Doskonały
stosunek ceny do wydajności i dostęp
do nowej generacji lokalnych i
chmurowych aplikacji biznesowych ,
wydajnych narzędzi do zarządzania i
ulepszonych zabezpieczeń systemu
Android™.
1

Niezliczone zasoby gotowe do pracy.
● Wszystko, czego potrzeba w codziennej działalności – ekran dotykowy Full HD2 IPS o przekątnej 54,61 cm (21,5 cala), system
operacyjny Android™ 4.4 i dostęp do ponad miliona aplikacji w sklepie Google Play™.1
Wydajność na ziemi i w chmurze.1
● Możliwość osiągnięcia lepszych rezultatów w ulubiony sposób – przy użyciu lokalnych aplikacji zwiększających wydajność takich
jak Kingsoft Office Suite lub w chmurze dzięki rozwiązaniom Google Docs™, Google Drive™, 50 GB wolnego miejsca w usłudze
Box3 i przeglądarce Chrome™ do wyświetlania treści internetowych.
Zgodność ze standardami Citrix Ready i HDX Verified zapewnia łatwość instalacji i zarządzania.
● Rozwiązanie Citrix XenMobile4 pozwala pracownikom działów IT zarządzać aplikacjami i zapewnić bezpieczeństwo urządzeń oraz
zgodność z wymogami korporacyjnymi. Aplikacja Citrix Receiver5 umożliwia stworzenie wirtualnej przestrzeni roboczej oferującej
bezpieczeństwo danych i obsługę aplikacji systemu Windows.
Wbudowane zabezpieczenia.
● Ochrona firmy i zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi do aplikacji i osobistych danych dzięki możliwości wdrożenia polityk
informatycznych z usprawnionymi zabezpieczeniami dla systemu Android™.
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Tabela specyfikacji

Obudowa

Urządzenie wielofunkcyjne

Dostępny system operacyjny

Android 4.3, Jelly Bean

Dostępne procesory

NVIDIA® Tegra® 4 T40S

Zestaw układów

ARM Cortex-A15 MPcore

Maksymalna pojemność
pamięci

Maksymalnie 2 GB 800 MHz DDR3 SDRAM

Wewnętrzna pamięć masowa

maksymalnie 16 GB eMMC1

Wyświetlacz

Panoramiczny dotykowy ekran Full HD IPS o przekątnej 54,6 cm (21,5") z podświetleniem LED (1920 x 1080)

Dostępna karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna NVIDIA (72 rdzenie)

Karta dźwiękowa

System DTS Sound + zintegrowana karta dźwiękowa. 2 wbudowane głośniki stereofoniczne (2 W x 2 W). Gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe combo (wyłącza wbudowane głośniki).

Komunikacja

Wbudowana karta sieciowa Ethernet LAN 10/100; Wbudowana karta sieciowa 802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.0 combo2,3
(Obejmuje funkcję GPS i certyfikat Wi-Fi Direct)

Gniazda rozszerzeń

1 czytnik kart SD

Porty i złącza

3 porty USB 2.0; 1 port USB 2.0 (nadrzędny); 1 port RJ-45; 1 wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe combo; 1 port HDMI

Kamera internetowa

Zintegrowana kamera internetowa HD 720p z wbudowanym mikrofonem5,6

Dostępne oprogramowanie

Wydajność: Kingsoft Office, Citrix Receiver, Adobe PDF Reader, HP File Manager, HP ePrint, Evernote, Splashtop Personal; Łatwość zarządzania: Citrix Worx Home; Pamięć masowa w chmurze: Box,
Google Drive™; Wideokonferencje: Skype, HP MyRoom, Google Hangouts; Szkolnictwo: HP Classroom Manager (wersja dla studentów); Aplikacje i usługi Google: Google Play Store, przeglądarka
Chrome, Gmail, YouTube, Google Calendar, Google Search; Kompletną listę zainstalowanego fabrycznie oprogramowania można znaleźć w skróconej specyfikacji technicznej.7,8,9,10,11,12,13,14

Zarządzanie
bezpieczeństwem

Obsługa blokady zabezpieczającej

Funkcje Zarządzania

Citrix XenMobile (30- lub 60-dniowa wersja próbna)15

Zasilanie

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

Wymiary

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

Waga

5,97 kg
(Maksymalna waga)

Ochrona środowiska

Niska zawartość halogenu; Panel wyświetlacza niezawierający arsenu;

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej

Certyfikat ENERGY STAR®; Certyfikat EPEAT® Gold16

Gwarancja

3-letnia gwarancja ograniczona, obejmująca 3 lata gwarancji na części, robociznę i serwis u klienta w następnym dniu roboczym. Warunki mogą być różne w zależności od kraju. Obowiązują pewne
ograniczenia i wyłączenia.
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Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Piórko pojemnościowe HP
Executive

Ochrona ekranu dotykowego przed odciskami palców i smugami — piórko pojemnościowe HP idealne do ekranów
dotykowych notebooków, tabletów i monitorów komputerowych. Wszechstronność — pisanie, rysowanie, wpisywanie
dotykowe i zwykłe przeglądanie stron internetowych lub ulubionych aplikacji bez wysiłku — nawet z zabezpieczeniami
ekranu.

Numer produktu: E7U19AA

Uchwyt mocujący HP Quick
Release do monitorów LCD

Bezpieczne i łatwe w użyciu rozwiązanie do montażu klientów uproszczonych HP zgodnych ze standardem VESA,
zgodnych monitorów płaskich i innych urządzeń biurkowych HP. Możliwość zamocowania do dowolnej zgodnej
podstawy, uchwytu lub elementu do montażu na ścianie — i optymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej.

Numer produktu: EM870AA

Bezprzewodowa klawiatura i
mysz HP 2,4 GHz

Wydajniejsza praca na komputerze przenośnym, tablecie lub urządzeniu typu wszystko w jednym, dzięki dodaniu myszy i
klawiatury HP 2,4 GHz do szybkiego i łatwego wprowadzania danych, przeglądania witryn internetowych i przewijania
dokumentów.

Numer produktu: G1K29AA

HP Pocket Playlist

Po prostu genialne. Umożliwia własną konfigurację, jak w urządzeniu DVR. Rewolucyjna aplikacja HP Pocket Playlist
umożliwia pobieranie różnych treści — filmów, muzyki, programów telewizyjnych, zdjęć — jednocześnie do 5 osobnych
urządzeń przenośnych.

Numer produktu: H4D65AA

Blokada linkowa HP
Ultraslim z kluczem

Zabezpiecz swój komputer HP Ultrabook™ lub laptop szybko i łatwo za pomocą blokady linkowej HP Ultraslim z kluczem.

Serwis HP przez 5 lat w
następnym dniu roboczym,
w miejscu instalacji

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa komputera zostanie przeprowadzona z dojazdem na miejsce w
następnym dniu roboczym przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP. Usługa ta jest dostępna przez 5 lat.
Numer produktu: U7935E

Numer produktu: H4D73AA

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/hpoptions
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Przypisy dotyczące wiadomości
1 Wymagany jest dostęp do Internetu. Może być wymagany zakup aplikacji.

2 Do wyświetlania obrazów w wysokiej rozdzielczości wymagane są treści w wysokiej rozdzielczości.
3 Wymaga rejestracji w usłudze Box. Oferta może ulec zmianie bez powiadomienia.

4 Aplikacja Citrix Worx Home dla systemu Android jest zainstalowana fabrycznie i przystosowana do zarządzania w rozwiązaniu Citrix XenMobile. Klienci, którzy zakupili już rozwiązanie Citrix XenMobile, mogą rozpocząć użytkowanie natychmiast. Ikonka Citrix na

ekranie głównym HP Slate 21 Pro pozwala uzyskać dostęp do 30- lub 60-dniowej wersji próbnej rozwiązania Citrix XenMobile. Po upływie okresu próbnego wymagane jest wykupienie subskrypcji.
5 Aplikacja Citrix Receiver jest zainstalowana fabrycznie i gotowa do użytku dla klientów, którzy zakupili już rozwiązanie Citrix XenDesktop.

Dane techniczne zastrzeżenia
1 Całkowita pamięć Flash wymagana na potrzeby systemu operacyjnego, fabrycznie zainstalowanych aplikacji i funkcji odzyskiwania systemu to 3,6 GB. 12,4 GB pamięci jest dostępnej dla użytkownika.
2 Prędkość połączeń w sieci Gigabit Ethernet może być różna.

3 Karta sieci bezprzewodowej 802.11 wymaga punktu dostępu bezprzewodowego i połączenia z Internetem. Możliwość korzystania z publicznych punktów dostępu bezprzewodowego jest ograniczona.
4 Funkcja opcjonalna lub dodatkowa.

5 Wymagany jest dostęp do Internetu.

6 Do wyświetlania obrazów w wysokiej rozdzielczości (HD) wymagane są treści w wysokiej rozdzielczości.

7 Oprogramowanie zainstalowane fabrycznie różni się zależnie od kraju. Kompletną listę zainstalowanego fabrycznie oprogramowania można znaleźć w skróconej specyfikacji technicznej.
8 Wymagany jest dostęp do Internetu. Może być wymagany zakup aplikacji.

9 Usługa HP ePrint wymaga połączenia z Internetem, drukarki sieciowej HP oraz zarejestrowanego konta HP ePrint. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem www.hp.com/go/mobileprinting.
10 Aby uzyskać dostęp do 50 GB wolnego miejsca w usłudze Box, należy zarejestrować konto Box. Oferta może ulec zmianie bez powiadomienia.

11 Aplikacja MyRoom pozwala bezpłatnie wypróbować 4-osobowe konto MyRoom Premium przez 1 rok. Wymagania systemowe aplikacji MyRoom można znaleźć na stronie internetowej. Po upływie roku wymagany jest zakup aplikacji. Aby uzyskać dostęp do

dodatkowych funkcji, należy zakupić aplikację MyRoom na stronie www.myroom.hp.com.
12 Aplikacja Citrix Worx Home dla systemu Android jest zainstalowana fabrycznie i przystosowana do zarządzania w rozwiązaniu Citrix XenMobile. Klienci, którzy zakupili już rozwiązanie Citrix XenMobile, mogą rozpocząć użytkowanie natychmiast. Ikonka Citrix na
ekranie głównym HP Slate 21 Pro pozwala uzyskać dostęp do wersji próbnej rozwiązania Citrix XenMobile. Po upływie okresu próbnego wymagane jest wykupienie subskrypcji.
13 Aplikacja Citrix Receiver jest zainstalowana fabrycznie i gotowa do użytku dla klientów, którzy zakupili już rozwiązanie Citrix XenDesktop.
14 Do aktywacji funkcji systemu Android wymagana jest aplikacja HP Classroom Manager dla systemu Windows (do pobrania bezpłatnie na 30 dni pod adresem www.hp.com/go/hpclassroommanager). Sterowanie funkcjami kontroli i blokowania urządzeń odbywa
się za pośrednictwem konsoli w systemie Windows nauczyciela; aplikacja HP Classroom Manager dla systemu Android nie udostępnia funkcji kontroli i blokowania.
15 Ikonka Citrix na ekranie głównym HP Slate 21 Pro pozwala uzyskać dostęp do 30- lub 60-dniowej wersji próbnej rozwiązania Citrix XenMobile. Po upływie okresu próbnego wymagane jest wykupienie subskrypcji.
16 Modele tego produktu z certyfikatem EPEAT® Gold są dostępne tam, gdzie firma HP zarejestrowała monitory komercyjne. Status rejestracji w danym kraju jest dostępny pod adresem www.epeat.net.
17 Zasilacze zewnętrzne, przewody zasilania, okablowanie i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/desktops
Korzystaj z usług finansowych HP

Sprawdź opcje płatności i plany dotyczące technologii, które mogą zapewnić większą elastyczność i pomóc w realizacji celów informatycznych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie
hp.com/go/hpfs.

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated
Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2015 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach
gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym, używanym przez firmę Hewlett-Packard na podstawie licencji. ENERGY STAR® (i oznaczenie ENERGY STAR®)
jest zastrzeżonym znakiem towarowym stanowiącym własność rządu Stanów Zjednoczonych. ARM@ jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy ARM
Limited. Google, Android, Google Play i inne znaki towarowe są znakami towarowymi firmy Google Inc. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością
odpowiednich podmiotów.
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