Veri sayfası

HP Slate 21 Pro All-in-One Bilgisayar

Ofis, eğitim ve bilgi noktası
ortamlarında üretkenlik için
tasarlanan, iş odaklı Android™
all-in-one aygıtınızla buluşun.
Olağanüstü fiyat/performans oranı ile
yeni ve cazip bir yerel ve bulut tabanlı
iş uygulamalar ı nesline, verimli
yönetebilirlik araçlarına ve Android™
için güvenlik geliştirmelerine erişim.
1

Kullanıma hazır bir milyon kaynak.
● Günlük işleriniz için ihtiyacınız olan her şey—54,61 cm (21,5 inç) diyagonal Full HD2 IPS dokunmatik ekran, Android™ 4.4 işletim
sistemi ve Google Play™'deki bir milyondan fazla uygulamaya erişim.1
Hem klasik anlamda hem de bulutta üretken olun.1
● Kingsoft Office Suite gibi yerel üretkenlik uygulamalarıyla veya Google Docs™, Google Drive™, 50 GB ücretsiz Box3 depolama alanı
ve Chrome™ tarayıcıyla bulut üzerinde çalışma tarzınıza en uygun yöntemi kullanarak daha fazla iş yapın.
Kolay kurulum ve yönetim için Citrix'e Hazır ve HDX için Doğrulanmış.
● Yüklü olarak gelen Citrix XenMobile4 ile BT'nin uygulamaları yönetmesine olanak tanıyın ve aygıt güvenliği ile kurumsal
uyumluluğu sağlayın. Citrix Receiver5 yoluyla güvenli veri ve Windows uygulama desteği sayesinde sanal bir çalışma alanı
sağlayın.
Tümleşik güvenlik.
● Android™ için güvenlik geliştirmeleriyle BT ilkelerini uygulayarak, işinizin korunmasına yardımcı olun, uygulamalarınıza ve kişisel
verilerinize yetkisiz erişimi önleyin.
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HP Slate 21 Pro All-in-One Bilgisayar Teknik
Özellikler Tablosu

Form faktörü

All-in-One

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Android 4.3, Jelly Bean

Kullanılabilir İşlemciler

NVIDIA® Tegra® 4 T40S

Yonga kümesi

ARM Cortex-A15 MPcore

Maksimum bellek

En fazla 2 GB 800 MHz DDR3 SDRAM

Dahili Depolama

en fazla 16 GB eMMC1

Ekran

54,6 cm (21,5 inç) diyagonal IPS full HD geniş ekran LED arkadan aydınlatmalı dokunmatik (1920 x 1080)

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

Tümleşik NVIDIA GPU (72 çekirdek)

Ses

DTS Sound + tümleşik ses. 2 tümleşik stereo hoparlör (2 W x 2 W). Birleşik kulaklık ve mikrofon çıkışı (tümleşik hoparlörleri devre dışı bırakır).

İletişim

Tümleşik 10/100 Ethernet; Tümleşik 802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.0 birleşik2,3
(GPS dahildir ve Wi-Fi Direct sertifikalıdır)

Genişletme Yuvaları

1 SD ortam okuyucusu

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

3 USB 2.0; 1 USB 2.0 (geliş yönünde); 1 RJ-45; birleşik kulaklık çıkışı/mikrofon girişi; 1 HDMI

Web kamerası

Yerleşik mikrofon ile tümleşik HD 720p web kamerası5,6

Kullanılabilir Yazılımlar

Üretkenlik: Kingsoft Office, Citrix Receiver, Adobe PDF Reader, HP File Manager, HP ePrint, Evernote, Splashtop Personal; Yönetilebilirlik; Citrix Worx Home; Bulut Depolama: Box, Google Drive™; Video
Konferans: Skype, HP MyRoom, Google Hangouts; Eğitim: HP Classroom Manager (öğrenci sürümü); Google Uygulamaları ve Hizmetleri: Google Play Store, Chrome tarayıcı, gmail, YouTube, Google
Calendar, Google Search; Önceden yüklenen yazılımların tam listesi için lütfen kısaca özellikler belgesine bakın.7,8,9,10,11,12,13,14

Güvenlik Yönetimi

Güvenlik kilidi özellikli

Yönetim Özellikleri

Citrix XenMobile (30 ve 60 günlük deneme sürümü teklifi)15

Güç

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

Boyutlar

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

Ağırlık

5,97 kg
(Maksimum ağırlık)

Çevre koruma

Düşük halojen; Arseniksiz ekran camı

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® belgeli; EPEAT® Gold tescilli16

Garanti

3 yıllık parça, işçilik ve sonraki iş günü yerinde hizmeti içeren 3 yıllık sınırlı garanti. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir. Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Executive Kapasitif Ekran
Kalemi

HP’nin dokunmatik ekran özelliğine sahip dizüstü bilgisayar, tablet ve masaüstü bilgisayar ekranları için mükemmel olan
Yönetme Özellikli Ekran Kalemi sayesinde dokunmatik ekranınızı parmak izlerinden ve lekelerden uzak tutun. Çok yönlü Yazma, çizme, dokunma türleri ve yalnızca Web'de ya da en sık kullandığınız uygulamalarda gezinme gibi işlemleri ekran
koruyucular ile bile zahmetsizce gerçekleştirebilirsiniz.

Ürün numarası: E7U19AA

HP LCD Monitör Hızlı Takılıp
Çıkarma

VESA uyumlu HP ince istemcileriniz, uyumlu HP düz panel monitörleriniz ve diğer HP masaüstü ürünleriniz için güvenli ve
kolay kullanımlı bir montaj çözümü. Herhangi bir uyumlu sehpa, dirsek ve duvara montaj takımına bağlayın ve çalışma
alanınızdan en üst düzeyde faydalanın.

Ürün numarası: EM870AA

HP 2,4 GHz Kablosuz Klavye
ve Fare

Hızlı ve kolay veri girişi, Web'de gezinme ve belge kaydırma işlevlerini sağlayan HP 2,4 GHz klavye ve fareyi ekleyerek
dizüstü bilgisayarınız, tabletiniz veya all-in-one aygıtınız ile daha akıllı çalışmalar yapın.

HP Pocket Playlist

Tek kelimeyle dahiyane. Evdeki DVR'ınız gibi özelleştirebilirsiniz. Devrim yaratan HP Pocket Playlist, filmden müziğe,
televizyon programlarından fotoğrafa kadar farklı türdeki içerikleri aynı anda 5 farklı mobil aygıta aktarabilir.

Ürün numarası: G1K29AA

Ürün numarası: H4D65AA

HP Ultraslim Anahtarlı Kablo
Kilidi

HP Ultraslim Anahtarlı Kablo Kilidi ile HP Ultrabook™ veya dizüstü bilgisayarınızı hızlı ve kolay bir şekilde koruma altına
alın.

HP 5 yıl boyunca Ertesi İş
Günü Yerinde Destek

Sorun uzaktan çözülemezse, 5 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş gününde yerinde onarım hizmeti alın.
Ürün numarası: U7935E

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

Ürün numarası: H4D73AA
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Mesaj Altbilgileri
1 İnternet erişimi gereklidir. Uygulamanın satın alınması gerekebilir.

2 Yüksek çözünürlüklü görüntüleri görüntülemek için yüksek çözünürlükte (HD) içerik gereklidir.
3 Box kaydı gerektirir. Teklif, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

4 Android için Citrix Worx Home önceden yüklenmiş ve Citrix XenMobile ile yönetilmeye hazır olarak sunulur. Önceden Citrix XenMobile satın almış olan müşteriler hemen kaydolabilir. 30 veya 60 günlük Citrix XenMobile deneme sürümü, HP Slate21 Pro ana

ekranındaki Citrix simgesi aracılığıyla kullanılabilir. Deneme süresi bittikten sonra abonelik hizmeti gereklidir.
5 Citrix Receiver önceden yüklenmiştir ve önceden Citrix XenDesktop satın almış olan müşterilerin yararlanması için hazır olarak sunulur.

Teknik özellikler yasal uyarılar
1 İşletim sistemi, önceden yüklenen uygulamalar ve kurtarma için kullanılan toplam flash depolama alanı en fazla 3,6 GB'dir. 12,4 GB kullanıcı tarafından kullanılabilir.
2 Gigabit ethernet hızları değişebilir.

3 802.11 için kablosuz erişim noktası ve İnternet bağlantısı gerekir. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
4 İsteğe bağlı veya eklenti özellik.
5 Internet erişimi gereklidir.

6 Yüksek çözünürlüklü görüntüleri görüntülemek için yüksek çözünürlükte (HD) içerik gereklidir.

7 Önceden yüklenmiş yazılım ülkeye göre değişebilir. Önceden yüklenen yazılımların tam listesi için lütfen hızlı teknik özellikler belgesine bakın.
8 İnternet erişimi gerekir. Uygulama satın alınması gerekebilir.

9 HP ePrint, HP web etkin bir yazıcıya internet bağlantısı ve HP ePrint hesap kaydı gerektirir. Tüm ayrıntılar için, bkz. www.hp.com/go/mobileprinting.
10 50 GB Box depolama alanı teklifi Box kaydı gerektirir. Teklif önceden haber vermeden değiştirilebilir.

11 4 kişilik MyRoom Premium hesabını 1 yıl süreyle MyRoom uygulamasından deneyebilirsiniz. Lütfen bu sitede MyRoom sistem gereksinimlerini gözden geçirin. 1 yıllık deneme sürümü teklifi sona erdikten sonra satın alma gerekir. Ek özellikler için,

gereksinimlerinizi karşılayacak MyRoom uygulamasını www.myroom.hp.com adresinden satın alabilirsiniz.
12 Android için Citrix Worx Home önceden yüklenmiştir ve Citrix XenMobile ile yönetilmeye hazır olarak sunulur. Önceden Citrix XenMobile satın almış olan müşteriler hemen kaydolabilir. Citrix XenMobile deneme sürümü, HP Slate 21 Pro ana ekranındaki Citrix
simgesi aracılığıyla edinilebilir. Deneme süresi bittikten sonra abonelik hizmeti gereklidir.
13 Citrix Receiver önceden yüklenmiştir ve önceden Citrix XenDesktop satın almış olan müşterilerin yararlanması için hazır olarak sunulur.
14 Android işlevselliğini etkinleştirmek üzere Windows için HP Classroom Manager gerekir. (30 günlük ücretsiz deneme sürümünü www.hp.com/go/hpclassroommanager adresinden indirin. Denetim ve aygıt kilitleme, öğretmenin Windows masaüstü konsolundan
yapılır; kilitleme ve denetim işlevleri Android için HP Classroom Manager üzerinden kullanılmaz.
15 30 veya 60 günlük Citrix XenMobile deneme sürümü, HP Slate21 Pro ana ekranındaki Citrix simgesi aracılığıyla kullanılabilir. Deneme süresi bittikten sonra abonelik hizmeti gereklidir.
16 Bu ürünün EPEAT® Gold tescilli modelleri, HP'nin ticari ekran ürünlerinin tescilli olduğu yerlerde bulunabilir. Ülkenizdeki tescil durumu için www.epeat.net adresine bakın.
17 Harici güç kaynakları, güç kabloları, diğer kablolar ve çevre birimleri düşük halojenli değildir. Satın aldıktan sonra edineceğiniz servis parçaları düşük halojenli olmayabilir.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/desktops
HP Finans Hizmetleri ile çalışın

BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan değiştirilebilir. Belirli
özellikler modelden modele farklılık gösterebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti
beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya
da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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