Záznamový list

Počítač HP Slate 21 Pro typu „všetko v jednom“

Zoznámte sa so svojím Androidom™
zameraným na podnikanie typu
„všetko v jednom“ navrhnutým pre
produktivitu v prostredí kancelárie,
vzdelávacích zariadení a stánkov.
Skvelý pomer ceny a výkonu a prístup
k neprekonateľnej novej generácii
lokálnych a podnikových aplikácií typu
cloud , efektívne nástroje správy a
zlepšenie zabezpečenia pre operačný
systém Android™.
1

Milión zdrojov pripravených na použitie.
● Získajte všetko, čo potrebujete pre každodenné podnikanie – 54,61 cm (21.5") dotykový displej IPS s rozlíšením Full HD2,
operačný systém Android™ 4.4 a prístup k vyše 1 miliónu aplikácií v obchode Google Play™.1
Buďte produktívni, nohami na zemi a v úložisku cloud.1
● Pracujte tak ako vám najlepšie vyhovuje – s lokálnymi aplikáciami produktivity ako je Kingsoft Office, alebo v úložisku cloud s
dokumentmi Google Docs™, diskom Google Drive™, s 50 GB voľným úložiskom Box3 a prehľadávačom Chrome™ na prezeranie
webového obsahu.
Overené pre Citrix Ready a HDX na jednoduché nasadenie a správu.
● S vopred nainštalovanou aplikáciou Citrix XenMobile4 umožníte oddeleniu IT správu aplikácií a zaistíte zabezpečenie zariadení a
kompatibilitu v rámci podniku. Poskytuje virtuálny pracovný priestor s podporou zabezpečenia údajov a aplikácií systému
Windows vďaka aplikácii Citrix Receiver5.
Integrované zabezpečenie.
● Pomáha chrániť vaše podnikanie, predchádzať neoprávnenému prístupu k vašim aplikáciám a osobným údajom vďaka
aplikovaniu politík IT a bezpečnostných vylepšení pre Android™.
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Tabuľka s technickými údajmi

Vyhotovenie

Všetko-v-jednom

Dostupný operačný systém

Android 4.3, Jelly Bean

Dostupné procesory

Procesor NVIDIA® Tegra® 4 T40S

Čipová sada

ARM Cortex-A15 MPcore

Maximálne množstvo pamäte

Maximálne 2 GB 800 MHz DDR3 SDRAM

Vnútorná pamäť

maximálne 16 GB eMMC1

Obrazovka

Širokouhlý dotykový monitor IPS s uhlopriečkou 54,6 cm (21.5") s podsvietením LED a s rozlíšením Full HD (1920 x 1080)

Dostupná grafická karta

Integrovaná GPU NVIDIA (72 jadier)

Zvuk

Technológia DTS Sound + integrovaná zvuková karta. 2 integrované stereo reproduktory (2 W x 2W) Kombinovaný konektor na slúchadlá a mikrofón (vypína integrované reproduktory).

Možnosti komunikácie

Integrovaná sieťová karta 10/100 Ethernet; Integrované kombinované bezdrôtové pripojenie 802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.02,3
(Obsahuje GPS a certifikát Wi-Fi Direct)

Rozširujúce sloty

1x čítačka médií SD

Porty a konektory

3x USB 2.0; 1x USB 2.0 (odovzdávanie); 1x RJ-45; 1x kombinovaný výstup na slúchadlá/vstup na mikrofón; 1x HDMI

Webová kamera

Integrovaná kamera HD 720p so vstavaným mikrofónom5,6

Dostupný softvér

Produktivita: Kingsoft Office, Citrix Receiver, Adobe PDF Reader, HP správca súborov, HP ePrint, Evernote, Splashtop Personal; Spravovateľnosť: Citrix Worx Home; úložisko typu cloud: Box, Google
Drive ™; Video konferencie: Skype, HP MyRoom, Google Hangouts; Vzdelanie: HP Classroom Manager (študentská verzia); Aplikácie a služby Google: Obchod Google Play, prehľadávač Chrome, gmail,
YouTube, kalendár Google, vyhľadávanie Google; Úplný zoznam vopred nainštalovaného softvéru nájdete v dokumente s rýchlou špecifikáciou.7,8,9,10,11,12,13,14

Správa zabezpečenia

Pripravený na bezp. zámok

Funkcie správy

Citrix XenMobile (30- alebo 60-dňová skúšobná verzia)15

Zdroj

100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 1,5 A (interný);

Rozmery

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

Hmotnosť

5,97 kg
(Maximálna hmotnosť)

Okolitý

Nízky obsah halogenidov; Sklo monitora bez obsahu arzénu

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

spĺňa normy ENERGY STAR®; Registrované EPEAT® Gold16

Záruka

3-ročná obmedzená záruka, vrátane 3-ročnej záruky na výmenu častí a servisných úkonov u zákazníka v priebehu jedného pracovného dňa od nahlásenia poruchy. Podmienky sa v jednotlivých
krajinách líšia. Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Kapacitné dotykové pero HP
Executive

Udržiavajte svoje zariadenie s dotykovou obrazovkou bez odtlačkov prstov a šmúh s kapacitným dotykovým perom HP
Executive, ktoré je ideálne pre prenosné počítače, tablety a stolné počítače s dotykovou obrazovkou. Všestranné – píšte,
kreslite, zadávajte text dotykom alebo jednoducho a bez námahy prezerajte web alebo obľúbené aplikácie – pero funguje
aj na obrazovkách s ochrannou fóliou.

Číslo produktu: E7U19AA

Držiak HP Quick Release

Bezpečné a jednoducho použiteľné montážne riešenie pre vaše počítače HP thin clients vyhovujúce VESA, kompatibilné
ploché monitory HP a ďalšie stolné produkty HP. Pripojte ho na akýkoľvek kompatibilný stojan, konzolu alebo namontujte
na stenu a maximálne využite svoj pracovný priestor.

Číslo produktu: EM870AA

Bezdrôtová klávesnica a myš
HP 2,4 GHz

Pracujte šikovnejšie s vaším notebookom, tabletom alebo počítačom typu všetko v jednom a pridajte klávesnicu a myš HP
v pásme 2,4 GHz na rýchle a jednoduché zadávanie údajov pohybu na webe a rolovanie dokumentov.

Ultratenký lankový zámok
HP

Zabezpečte svoj laptop HP Ultrabook™ alebo iný prenosný počítač rýchlo a jednoducho pomocou ultratenkého lankového
zámku HP.

5 rokov HP u zákazníka
nasledujúci pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný
deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas 5 rokov.
Číslo produktu: U7935E

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: G1K29AA

Číslo produktu: H4D73AA
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Poznámky v krátkych správach
1 Vyžaduje sa prístup na internet. Môže sa vyžadovať zakúpenie aplikácií.

2 Na zobrazenie obrázkov vo vysokom rozlíšení sa požaduje obsah vo vysokom rozlíšení (HD).
3 Vyžaduje sa registrácia Box. Ponuka sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

4 Aplikácia Citrix Worx Home pre Android je vopred nainštalovaná a umožňuje správu pomocou manažmentu a zabezpečenia Citrix XenMobile. Zákazníci, ktorí si už zakúpili Citrix XenMobile sa môžu okamžite prihlásiť. Skúšobná verzia Citrix XenMobile na 30 alebo

60 dní je k dispozícii pod ikonou Citrix na domovskej obrazovke HP Slate21 Pro. Službu je nutné po skončení skúšobnej doby zakúpiť.
5 Aplikácia Citrix Receiver je vopred nainštalovaná a pripravená na použitie pre zákazníkov, ktorí si už zakúpili virtualizačný softvér Citrix XenDesktop.

Technické špecifikácie zrieknutie
1 Celkový úložný priestor flash použitý pre operačný systém, vopred nainštalované aplikácie a obnovu je až 3,6 GB. 12,4 GB je k dispozícii pre používateľa.
2 Rýchlosti pripojenia Gigabit Ethernet sa môžu líšiť.

3 802.11 vyžaduje bezdrôtový prístupový bod a internetové pripojenie. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
4 Voliteľná alebo doplnková funkcia.
5 Je potrebný prístup na internet.

6 Zobrazenie obrázkov vo vysokom rozlíšení vyžaduje obsah vo vysokom rozlíšení (HD).

7 Vopred nainštalovaný softvér sa líši v závislosti od krajiny. Úplný zoznam vopred nainštalovaného softvéru nájdete v dokumente s rýchlou špecifikáciou.
8 Vyžaduje prístup na internet. Môže sa vyžadovať zakúpenie aplikácií.

9 Služba HP ePrint vyžaduje tlačiareň HP s webovým rozhraním pripojenú na internet a registráciu konta služby HP ePrint. Podrobné informácie nájdete na stránke www.hp.com/go/mobileprinting.
10 50 GB úložného priestoru Box vyžaduje registráciu konta Box. Ponuka sa môže zmeniť bez upozornenia.

11 Vyskúšajte Premium konto pre 4 osoby aplikácie MyRoom počas 1 roka zdarma. Prečítajte si systémové požiadavky aplikácie MyRoom na tejto lokalite. Po jednoročnej skúšobnej lehote je potrebné zakúpiť licenciu. Pre ďalšie rozšírenie možností si môžete

aplikáciu MyRoom zakúpiť podľa vlastných potrieb, z lokality www.myroom.hp.com.
12 Aplikácia Citrix Worx Home pre Android je vopred nainštalovaná a umožňuje správu a zabezpečenie pomocou Citrix XenMobile. Zákazníci, ktorí si už Citrix XenMobile zakúpili, sa môžu prihlásiť priamo. Skúšobná verzia Citrix XenMobile je k dispozícii cez ikonu
Citrix na domovskej obrazovke HP Slate 21 Pro. Službu je nutné po skončení skúšobnej doby zakúpiť.
13 Aplikácia Citrix Receiver je vopred nainštalovaná a pripravená na použitie pre zákazníkov, ktorí si už zakúpili virtualizačný softvér Citrix XenDesktop.
14 Zaistenie funkcionalít pre Android vyžaduje aplikáciu HP Classroom Manager pre Windows (na stiahnutie zdarma počas 30 dní na stránke www.hp.com/go/hpclassroommanager. Ovládanie a zamykanie zariadení z učiteľskej konzoly na pracovnej ploche systému
Windows; uzamknutie a ovládanie nie je možné z HP Classroom Manager pre Android.
15 30- alebo 60-dňová skúšobná verzia aplikácie Citrix XenMobile je k dispozícii prostredníctvom ikony Citrix na domovskej obrazovke HP Slate21 Pro. Službu je nutné po skončení skúšobnej doby zakúpiť.
16 Modely EPEAT® Gold tohto produktu sú dostupné na miestach registrácie komerčných displejov HP. Stav registrácie vo svojej krajine nájdete na stránke www.epeat.net.
17 Napájacie zdroje, káble a periférie nie sú z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely dodané po zakúpení nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/desktops
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
Produkt sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú
uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno
považovať za dodatočnú záruku.
Bluetooth je obchodná značka jej vlastníka a spoločnosť Hewlett-Packard ju používa na základe licencie. ENERGY STAR® (a známka ENERGY STAR®) je
registrovanou známkou, ktorej vlastníkom je vláda USA. ARM@ je registrovaná ochranná známka spoločnosti ARM Limited. Google, Android, Google Play a iné
značky sú obchodnými značkami spoločnosti Google Inc. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
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