Folha de Dados

PC All-in-One HP Slate 21 Pro

Conheça o seu all-in-one Android™
empresarial concebido para
produtividade em ambientes de
escritório, educação e quiosque.
Excelente relação preço/desempenho
e acesso a uma nova geração de
aplicações empresariais locais e
baseadas na nuvem , ferramentas de
gestão eficientes e melhorias de
segurança para Android™.
1

Milhões de recursos à disposição.
● Tudo o que necessita para o dia-a-dia: ecrã tátil Full HD2 IPS de 54,61 cm (21,5 pol.) na diagonal, sistema operativo Android™ 4.4
e acesso a mais de um milhão de aplicações no Google Play™.1
Seja sempre produtivo.1
● Faça mais à sua maneira com aplicações de produtividade local, como o Kingsoft Office Suite, ou na cloud com o Google Docs™,
Google Drive™, 50 GB de armazenamento gratuito no Box3 e browser Chrome para apresentar conteúdo Web.
Preparado para Citrix e HDX para implementação e gestão fáceis.
● Permite às TI a gestão das aplicações, garantia de segurança de dispositivos e conformidade empresarial com o Citrix XenMobile
pré-instalado4. Espaço de trabalho virtual com dados seguros e suporte de aplicações Windows através do Citrix Receiver5.
Segurança integrada.
● Ajude a proteger a sua empresa, evite o acesso não autorizado às suas aplicações e dados pessoais, reforçando as políticas das
TI com melhorias de segurança para Android™.
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PC All-in-One HP Slate 21 Pro Tabela de
especificações

Factor de forma

All-in-One

Sistema operativo disponível

Android 4.3, Jelly Bean

Processadores disponíveis

NVIDIA® Tegra® 4 T40S

Chipset

ARM Cortex-A15 MPcore

Memória máxima

Até 2 GB 800 MHz DDR3 SDRAM

Armazenamento Interno

até 16 GB eMMC1

Ecrã

Ecrã tátil panorâmico Full HD IPS com retroiluminação LED de 54,6 cm (21,5 pol.) na diagonal (1920 x 1080)

Placa gráfica disponível

NVIDIA GPU integrada (72 núcleos)

Áudio

DTS Sound + áudio integrado. 2 altifalantes estéreo integrados (2 W x 2 W). Combo de saída de auscultadores-microfone (desativa os altifalantes integrados).

Comunicações

Ethernet 10/100 integrada; 802.11a/b/g/n + combo Bluetooth 4.0 integrados2,3
(GPS incluído e certificação Wi-Fi Direct)

Slots de Expansão

1 leitor multimédia SD

Portas e Ligações

3 USB 2.0; 1 USB 2.0 (upstream); 1 RJ-45; 1 combo de saída de auscultadores/entrada de microfone; 1 HDMI

Webcam

HD 720p integrada com microfone incorporado5,6

Software disponível

Produtividade: Kingsoft Office, Citrix Receiver, Adobe PDF Reader, HP File Manager, HP ePrint, Evernote, Splashtop Personal; Facilidade de gestão: Citrix Worx Home; Armazenamento na nuvem: Box,
Google Drive™; Videoconferência: Skype, HP MyRoom, Google Hangouts; Educação: HP Classroom Manager (versão estudante); Aplicações e serviços Google: Google Play Store, Chrome browser,
gmail, YouTube, Google Calendar, Google Search; Para uma lista completa de software pré-instalado, consulte o documento de especificações.7,8,9,10,11,12,13,14

Gestão de Segurança

Preparado para fecho

Funcionalidades de Gestão

Citrix XenMobile (oferta de avaliação de 30/60 dias)15

Alimentação

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

Dimensões

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

Peso

5,97 kg
(Peso máximo)

Ambientais

Baixo halogéneo; Vidro de ecrã sem arsénico

Conformidade com standards
de eficiência energética

Com qualificação ENERGY STAR®; Com registo EPEAT® Gold16

Garantia

Garantia limitada de 3 anos, incluindo 3 anos para peças, mão-de-obra e serviço no local no dia útil seguinte. Os termos e as condições variam segundo o país. São aplicáveis determinadas restrições
e exclusões.
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Estilete capacitivo executivo
HP

Mantenha o ecrã táctil do seu dispositivo limpo de impressões digitais e manchas com a caneta HP Executive Capacitive
Stylus - perfeita para portáteis com ecrã tátil, tablets e monitores de computadores de secretária. Versátil - toque,
desenhe, escreva através de toque ou simplesmente navegue na Internet ou nas suas aplicações preferidas sem esforço
- funciona mesmo com protetores de ecrã.

Número do produto: E7U19AA

Suporte HP Quick Release

Uma solução de montagem segura e fácil de utilizar para os monitores de ecrã plano HP em conformidade com VESA,
Thin Client e outros produtos de secretária HP. Monte em qualquer suporte, de parede ou outro, e rentabilize o espaço de
trabalho.

Número do produto: EM870AA

Teclado e rato sem fios HP
de 2,4 GHz

Trabalhe de forma mais eficaz com o seu notebook, tablet ou AIO, adicionando o rato e teclado HP 2,4 GHz para a rápida
e fácil introdução de dados, navegação Web e deslocamento de documentos.

HP Pocket Playlist

Puro génio. Personalize-a como o seu DVR doméstico. A revolucionária HP Pocket Playlist transmite em sequência
diferentes tipos de conteúdo, tais como filmes, música, programas de televisão, fotografias, até 5 dispositivos móveis
individuais em simultâneo.

Número do produto: G1K29AA

Número do produto: H4D65AA

Cadeado de cabo com
chaveta Ultraslim HP

Proteja o seu HP Ultrabook™ ou portátil com rapidez e facilmente com o Cadeado de cabo com chaveta Ultraslim HP.

Serviço HP dia útil seguinte
no local, 5 anos

Obtenha 5 anos de reparação do seu dispositivo informático no dia útil seguinte por parte de um técnico qualificado da
HP, se não for possível solucionar os problemas remotamente.
Número do produto: U7935E

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

Número do produto: H4D73AA
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Rodapés com mensagens
1 Requer acesso à Internet. Pode ser necessário adquirir aplicações.

2 Conteúdo de alta definição (HD) necessário para visualizar imagens de alta definição.
3 Requer registo no Box. Oferta sujeita a alterações sem aviso prévio.

4 Citrix Worx Home para Android pré-instalado e preparado para gestão através do Citrix XenMobile. Os clientes que já tenham adquirido o Citrix XenMobile podem subscrever de imediato. Versão de avaliação de 30/60 dias do Citrix XenMobile disponível através do

ícone do Citrix no ecrã de início do HP Slate21 Pro. Serviço de subscrição necessário após o período de avaliação.
5 Citrix Receiver pré-instalado e pronto para ser utilizado por clientes que já tenham adquirido o Citrix XenDesktop.

Especificações técnicas renúncias
1 Armazenamento flash total para sistema operativo, aplicações pré-instaladas e recuperação até 3,6 GB. 12,4 GB disponíveis para o utilizador.
2 Velocidades de Gigabit Ethernet podem variar.

3 802.11 requer um ponto de acesso sem fios e uma ligação à Internet. A disponibilidade dos pontos de acesso sem fios públicos é limitada.
4 Funcionalidade opcional ou adicional.
5 Requer acesso à Internet.

6 Conteúdo de alta definição (HD) necessário para visualizar imagens de alta definição.

7 O software pré-instalado varia consoante o país. Para uma lista completa de software pré-instalado, consulte o documento de especificações.
8 Requer acesso à Internet. Pode ser necessário adquirir aplicações.

9 O HP ePrint requer uma ligação à Internet à impressora HP com ligação à web e registo de conta HP ePrint. Para mais informações, consulte www.hp.com/go/mobileprinting.
10 A oferta de 50 GB de armazenamento no Box requer registo no Box. Oferta sujeita a alterações sem aviso prévio.

11 Pode experimentar uma conta MyRoom Premium para 4 pessoas gratuitamente durante 1 ano a partir da aplicação MyRoom. Consulte os requisitos de sistema MyRoom neste site. Compra necessária após a avaliação de 1 ano. Para capacidades adicionais,

pode adquirir o MyRoom em www.myroom.hp.com.
12 Citrix Worx Home para Android pré-instalado e preparado para gestão através do Citrix XenMobile. Os clientes que já tenham adquirido o Citrix XenMobile podem subscrever de imediato. Versão de avaliação do Citrix XenMobile disponível através do ícone do
Citrix no ecrã de início do HP Slate 21 Pro. Serviço de assinatura necessário após o período de avaliação.
13 Citrix Receiver pré-instalado e pronto para ser utilizado por clientes que já tenham adquirido o Citrix XenDesktop.
14 HP Classroom Manager para Windows necessário para ativar a funcionalidade Android (transferência grátis para 30 dias em www.hp.com/go/hpclassroommanager). Controlo e bloqueio de dispositivos a partir da consola de secretária Windows do professor;
sem funcionalidade de bloqueio e controlo a partir do HP Classroom Manager para Android.
15 Versão de avaliação de 30 ou 60 dias do Citrix XenMobile disponível através do ícone do Citrix no ecrã de início do HP Slate 21 Pro. Serviço de assinatura necessário após o período de avaliação.
16 Os modelos EPEAT® Gold deste produto estão disponíveis onde a HP regista produtos para exibição comercial. Consulte www.epeat.net para mais informações sobre o estado do registo no seu país.
17 As fontes de alimentação externa, cabos de energia, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de manutenção obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.

Saiba mais em
www.hp.eu/desktops
Recorra aos serviços financeiros HP

Explore opções de pagamento mensal e planos de atualização de tecnologia que podem fornecer mais flexibilidade para ajudar a cumprir os seus objetivos de TI. Mais informações em
www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do modelo. As únicas garantias para os produtos e
serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste
documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste
documento.
Bluetooth é uma marca comercial do respetivo proprietário e é utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença. ENERGY STAR® (e a marca ENERGY STAR®)
é uma marca registada do governo dos Estados Unidos. ARM@ é uma marca comercial registada da ARM Limited. Google, Android, Google Play e outras marcas
são marcas comerciais da Google Inc. Todas as outras marcas comerciais são dos respetivos proprietários.
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