Podatkovni list

Računalnik HP Slate 21 Pro All-in-One

Spoznajte večnamensko napravo
Android™, osredotočeno na posel in
zasnovano za produktivnost v
pisarniških in izobraževalnih okoljih ter
kioskih. Odlično razmerje med ceno in
zmogljivostjo ter dostop do privlačne
nove generacije poslovnih aplikacij za
lokalna okolja ter okolja v oblaku ,
učinkovitih orodij za upravljivost in
varnostnih izboljšav za sistem
Android™.
1

Na voljo je milijon virov.
● Zagotovite si vse, kar potrebujete za vsakodnevno delo – zaslon na dotik IPS z diagonalo 54,61 cm (21,5 palca) s polno
ločljivostjo HD2, operacijski sistem Android™ 4.4 in dostop do več kot milijona aplikacij v trgovini Google Play™.1
Bodite produktivni na tleh in v oblaku.1
● Na način, na katerega delate najbolje, naredite več – z lokalnimi aplikacijami za storilnost, kot je Kingsoft Office Suite, ali v oblaku
z možnostmi Google Docs™, Google Drive™ in 50 GB brezplačnega pomnilnika v storitvi Box v oblaku3 in brskalnikom Chrome™
za prikazovanje spletne vsebine .
Oznaka Citrix Ready in potrditev HDX za enostavno razmeščanje in upravljanje.
● IT-ju omogočite upravljanje aplikacij ter zagotovite zaščito naprav in skladnost pri poslovanju s prednameščeno funkcijo Citrix
XenMobile4. Prek programa Citrix Receiver5 zagotovite navidezni delovni prostor z zaščitenimi podatki in podporo za aplikacije
Windows.
Vgrajena varnost.
● Pomagajte zaščititi svoje poslovanje, preprečite nepooblaščen dostop do aplikacij in osebnih podatkov tako, da uporabljate
pravilnike IT z varnostnimi izboljšavami za operacijski sistem Android™.
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Računalnik HP Slate 21 Pro All-in-One Tabela
specifikacij

Lastnosti oblike

Večnamenska naprava

Razpoložljiv operacijski
sistem

Android 4.3, Jelly Bean

Razpoložljivi procesorji

NVIDIA® Tegra® 4 T40S

Nabor vezij

ARM Cortex-A15 MPcore

Največji pomnilnik

Največ 2 GB 800 MHz DDR3 SDRAM

Notranji pomnilnik

največ 16 GB eMMC1

Prikaz

Široki zaslon na dotik IPS z diagonalo 54,6 cm (21,5 palca) IPS s polno ločljivostjo HD in osvetlitvijo LED od zadaj (1920 x 1080)

Razpoložljiva grafika

Vgrajena grafična kartica NVIDIA GPU (72 jeder)

Zvočna kartica

Zvok DTS + vgrajen zvok. 2 vgrajena stereo zvočnika (2 W x 2 W). Izhod za kombinacijo slušalk in mikrofona (onemogoča vgrajene zvočnike).

Komunikacije

Vgrajeni omrežni vmesnik 10/100 Ethernet; Vgrajena kombinacija 802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.02,3
(Vključen sistem GPS in certifikat Wi-Fi Direct)

Razširitvene reže

1 bralnik medijev SD

Vrata in priključki

3 vrat USB 2.0; 1 vrata USB 2.0 (za priklop v napravo USB); 1 vhod RJ-45; 1 kombinirani vhod za slušalke/izhod za mikrofon; 1 HDMI

Spletna kamera

Vgrajeni HD 720p z vdelanim mikrofonom5,6

Razpoložljiva programska
oprema

Produktivnost: Kingsoft Office, Citrix Receiver, Adobe PDF Reader, HP File Manager, HP ePrint, Evernote, Splashtop Personal; Upravljanje: Citrix Worx Home; Shranjevanje v oblaku: Box, Google Drive™;
Video konference: Skype, HP MyRoom, Google Hangouts; Izobraževanje: HP Classroom Manager (različica za študente); Aplikacije in storitve Google: trgovina Google Play, brskalnik Chrome, gmail,
YouTube, Google Calendar, Google Search; Za popoln seznam prednameščene programske opreme glejte hitra navodila.7,8,9,10,11,12,13,14

Upravljanje varnosti

Pripravljen za uporabo ključavnice

Funkcije za upravljanje

Citrix XenMobile (30- ali 60-dnevna preizkusna ponudba)15

Napajanje

100–240 V, 50/60 Hz, 1,5 A (notranje)

Mere

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

Teža

5,97 kg
(Največja teža)

Okolju prijazno

Nizka vsebnost halogenih snovi; zaslon brez arzena

Ustreznost za električno
učinkovitost

V skladu s standardom ENERGY STAR®; registracija EPEAT® Gold16

Garancija

3 letna omejena garancija vključuje dele, delo in storitev pomoči na domu naslednji delovni dan. Pogoji in določila se razlikujejo glede na državo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Pisalo HP Executive
Capacitive Stylus

Zaščitite ekran vaše naprave na dotik pred umazanijo in prstnimi odtisi s pisalom HP Executive Capacitive Stylus, ki je
popolno za prenosne, tablične in namizne računalnike z zaslonom na dotik. Vsestranski - tipkajte, rišite ali preprosto
surfajte po internetu ali brskajte po vaši najljubši aplikaciji. Deluje tudi z zaščitno folijo.

Številka izdelka: E7U19AA

Nosilec HP Quick Release

Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo standardu VESA in so združljivi s ploskimi
monitorji in drugimi HP-jevimi namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli združljivo stojalo, nosilec ali vgradite na steno in
dobro izkoristite delovni prostor.

Številka izdelka: EM870AA

Brezžična tipkovnica in
miška HP 2,4 GHz

Delajte pametneje z računalnikom, tabličnim računalnikom ali večnamensko napravo, tako da jim dodate tipkovnico in
miško HP s frekvenco 2,4 GHz za hitro in preprosto vnašanje podatkov, spletno krmarjenje in premikanje po dokumentih.

Ključavnica HP Ultraslim
Keyed Cable

Hitro in enostavno zaščitite svoj računalnik HP Ultrabook™ ali prenosnik s ključavnico za kabel HP Ultraslim Keyed Cable
Lock

HP-jeva 5-letna garancija za
servis naslednji delovni dan
na kraju uporabe

Ponujamo 5-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni
tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo.
Številka izdelka: U7935E

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: G1K29AA

Številka izdelka: H4D73AA
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Opombe k sporočilom
1 Potrebujete dostop do interneta. Aplikacije boste morda morali kupiti.

2 Za ogled slik visoke ločljivosti potrebujete vsebino visoke ločljivosti (HD).

3 Potrebujete registracijo za storitev Box Ponudba se lahko spremeni brez obvestila.

4 Program Citrix Worx Home for Android je prednameščen in ga lahko upravljate z rešitvijo Citrix XenMobile. Stranke, ki so že kupile Citrix XenMobile, se lahko vpišejo takoj. Prek ikone Citrix na začetnem zaslonu računalnika HP Slate21 Pro si lahko zagotovite 30- ali

60-dnevno preizkusno obdobje za Citrix XenMobile. Po koncu preizkusnega obdobja je potrebno skleniti naročnino.
5 Orodje Citrix Receiver je prednameščeno in stranke, ki so že kupile Citrix XenDesktop, ga lahko uporabljajo.

Tehnične specifikacije zanikanja
1 Skupna količina pomnilnika flash, ki se uporablja za operacijski sistem, prednameščene aplikacije in obnovitev, je do 3,6 GB. 12,4 GB je na voljo za uporabnika.
2 Hitrosti Gigabit etherneta se lahko razlikujejo.

3 Brezžično omrežje 802.11 zahteva brezžično dostopno točko in internetno storitev. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
4 Izbirna ali dodatna funkcija.

5 Zahtevana je internetna povezava.

6 Za ogled slik visoke ločljivosti potrebujete vsebino visoke ločljivosti (HD).

7 Prednameščena programska oprema se razlikuje glede na državo. Za popoln seznam prednameščene programske opreme glejte hitra navodila.
8 Potrebujete dostop do interneta. Aplikacije boste morda morali kupiti.

9 HP ePrint zahteva internetno povezavo s HP-jevim spletnim tiskalnikom in registracijo računa HP ePrint. Podrobnosti si oglejte na spletnem mestu www.hp.com/go/mobileprinting.
10 Za ponudbo 50 GB pomnilnika v storitvi Box je potrebna registracija v storitvi Box. Ponudba se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

11 Prek aplikacije MyRoom lahko preizkusite 1-letni brezplačni račun za 4 osebe MyRoom Premium. Sistemske zahteve za MyRoom si oglejte na tem spletnem mestu. Po koncu 1-letnega preizkusnega obdobja je potreben nakup. Za dodatne zmogljivosti lahko na

spletnem mestu www.myroom.hp.com kupite aplikacijo MyRoom, ki bo ustrezala vašim potrebam.
12 Program Citrix Worx Home za Android je prednameščen in ga lahko upravljate z rešitvijo Citrix XenMobile. Stranke, ki so že kupile Citrix XenMobile, se lahko vpišejo takoj. Prek ikone Citrix na začetnem zaslonu računalnika HP Slate 21 Pro je na voljo preizkusna
različica za Citrix XenMobile. Po koncu preizkusnega obdobja je potrebno skleniti naročnino.
13 Orodje Citrix Receiver je prednameščeno in stranke, ki so že kupile Citrix XenDesktop, ga lahko uporabljajo.
14 Za omogočanje funkcij Android je potreben program HP Classroom Manager za operacijski sistem Windows (brezplačen prenos za 30 dni je na voljo na spletnem mestu www.hp.com/go/hpclassroommanager). Nadzor in zaklepanje naprav potekata na učiteljevi
namizni konzoli v operacijskem sistemu Windows; program HP Classroom Manager za Android ne omogoča funkcije zaklepanja in nadziranja.
15 Prek ikone Citrix na začetnem zaslonu računalnika HP Slate21 Pro si lahko zagotovite 30- ali 60-dnevno preizkusno obdobje za Citrix XenMobile. Po koncu preizkusnega obdobja je potrebno skleniti naročnino.
16 Registrirani modeli tega izdelka z zlato oznako EPEAT® so na voljo tam, kjer HP registrira komercialne zaslonske izdelke. Če si želite ogledati stanje registracije v svoji državi, obiščite spletno mesto www.epeat.net.
17 Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi.

Več informacij na
www.hp.eu/desktops
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila. Posebne funkcije se lahko razlikujejo glede na model. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih
izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške
napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo podjetje Hewlett-Packard uporablja na podlagi licence. ENERGY STAR® (in oznaka ENERGY STAR®) je
registrirana blagovna znamka vlade ZDA. ARM@ je zaščitena blagovna znamka podjetja ARM Limited. Google, Android, Google Play in ostale oznake so
blagovne znamke družbe Google Inc. Vse ostale blagovne znamke so last njihovih lastnikov.
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