Dataark

HP Pro Tablet 610 G1-pc
Tag computeren med på farten. HP
Pro Tablet 610 G1 leveres med
Windows 8.1 (kan tilpasses), Intel®
Atom-processor, lang batterilevetid
og er kompatibel med ældre
programmer. Køb Office, så du kan
være produktiv hvor som helst.
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HP anbefaler Windows.
Windows 8.1
Skærmstørrelse: 25,65 cm (10,1")

Klar til at tackle opgaverne.
Føl dig tryg med et batteri med lang levetid, samt et Mikro-SD-udvidelsesstik, der understøtter
SDXC-hukommelseskort med op til 2TB ekstra lagerplads3 og en stærk Corning® Gorilla®-glasskærm,
der klarer presset fra dine daglige arbejdsopgaver.
Batteri med lang levetid holder dig mobil hele dagen.
64 GB intern hukommelse3 og et Mikro-SD-udvidelsesstik, der understøtter SDXC-hukommelseskort
med op til udvidelse af 2 TB hukommelse3 til at gemme dine digitale filer og meget mere.
Udskriv nemt gennem kompatible trådløse printere eller brug HP ePrint.4
Bygget til at levere varen.
Gør dit arbejde bedre med den nyeste Intel® Atom™ Quad-Core-processor,2 Windows 8.11 og en
samling af forudindstillede HP-produktivitetsapps.
Fleksibiliteten ved både traditionelle x86 applikationer på Windows-skrivebordet og moderne apps på
startskærmen.
Høj opløsning, gode resultater.
Del dine filer, fotos og videoklip med indbygget mikro-HDMI og en imponerende WUXGA-skærm, eller
samarbejd via Miracast.5 Får dit arbejde til at se bedre ud.
Imponerende 25,65 cm (10,1") WUXGA 1920 x 1200 multiberøringsskærm med ultrabred
visningsvinkel, gør webbrowsing og indholdsvisning til en bedre oplevelse.
Nem synkronisering med HDMI-udgang (via mikro-HDMI-port) til en trådløs skærm via Miracast5 og
Bluetooth 4.0.
En HDMI-udgang til at forbinde med ledninger fra HDMI-kompatible skærme eller projektorer.
Produktivitet og ro i sindet på én gang.
Altid et skridt foran. Microsoft® Defender6 giver ekstra beskyttelse mod virus og andre
sikkerhedstrusler, mens en TPM-løsning7 beskytter mod tyveri af identitet og hackere.
Kølig og lydløs.
En lille og let tablet-pc der er nem at transportere mellem møder og have med på rejsen. HP Pro Tablet
610 er designet uden blæser, så den er lydløs og altid er kølig at røre ved.
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Operativsystem

Windows 8.1 Pro 64 1
Windows 8.1 64 1
Office Home & Student 2013 2

Skærm

25,65 cm (10,1") WUXGA UWVA (1900 x 1200) kapacitiv multi-berøringsskærm med digitaliseringsenhed, Corning® Gorilla® Glass 3 med smudsfri overflade

Processorfamilie

Intel® Atom®-processor 3

Processor

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, op til 2,39 GHz med Intel Burst-teknologi, 2 MB cache, 4 kerner) 3

Chipsæt

Chipsættet er integreret med processoren

RAM

4 GB 1067 MHz LPDDR3 SDRAM

Harddiskplads

64 GB MMC SSD, 128 GB eMMC SSD 4

Grafik

Intel Graphics Media Accelerator

Lyd

3,5 mm hovedtelefonstik; Integrerede stereohøjtalere; Integreret mikrofon; HP Premier Sound

Understøttelse af trådløs

802.11a/b/g/n (2x2) WiFi; Bluetooth® 4.0 + LE 5

Udvidelsessokler

1 mikro-SD

Porte og stik

1 mikro-USB 2.0; 1 mikro-HDMI; 1 hovedtelefon 3,5 mm; 1 DC-ind

Multimedie- og inputenheder 2 MP med webkameraindikatorlys (på forsiden); 8 MP autofokus (på bagsiden)

Accelerationsmåler; eCompass; Gyroskop; Lyssensor til måling af omgivende lys; Hall-effekt sensor

Præinstalleret software

Køb Office; Skype; HP ePrint; HP Connected Music; HP Connected Photo; HP Supportassistent

Mål

259,6 x 181,1 x 9,9 mm

Vægt

Fra 652 g

Strøm

Ekstern 18 W vekselstrømsadapter

Batteritype

2-cellers, 31 Wh Li-ion polymer

Garanti

1 års begrænset garanti (med mulighed for opgradering, sælges separat), 1 års garanti på det primære batteri
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP Executive
Capacative-pen

Hold din trykfølsomme enhed fri for fingeraftryk og smuds med HP’s Executive Capacitive Stylus – perfekt til bærbare
computere med berøringsskærm, tabletter og skærmene på almindelige computere. Alsidig – det er nemt at indtaste,
tegne, blindskrive eller blot bruge nettet eller dine yndlings-apps, og den fungerer endda med skærmbeskyttere.

Produktnummer: E7U19AA

HP's 18 W
vekselstrømsadapter til
tablet-pc

Forsyn tablet-pc'en med regenererende strøm, mens du ser samtidigt film eller søger på nettet1.
HP-vekselstrømsadapteren på 18 W til tablet-pc er udviklet specielt til kompatible HP-tablet-pc'er.

HP Omni10-skærmbeskytter
- 26,65 cm

HP Omni10-skærmbeskytteren er krystalklar og holdbar og designet specielt til skærme på 25,65 cm (10") (målt
diagonalt). Beskyt enheden under den daglige brug – støv, smuds, striber og tryk med penne. Bonus: Brug
påføringssættet til påføring uden bobler, og glæd dig over, at der ingen snavs er, når du tager skærmbeskytteren af. Ideel
gennemsigtig beskyttelse.

Produktnummer: F2L66AA

Produktnummer: F2M30AA

HP's 10" etui til tablet-pc
med lynlås

Skjul tablet-pc'en i blødt neopren i det 25,65 cm (10") HP-etui til tablet-pc med lynlås. Godt beskyttet og lukket med
lynlås er tablet-pc'en klar til at køre.

Slank HP Business-taske
med topåbning

Den slanke HP Business-taske med topåbning er en kompakt, smart og holdbar taske, som er designet til de slanke og
lette bærbare HP Business-computere (skærme på op til 14,1" diagonalt).

2 års udvidet bytteservice
med dækning af hændelige
skader

Få en ny enhed leveret med fri forsendelse til din adresse næste hverdag og bliv dækket også i tilfælde af uheld som tab,
stød og spild i to år
Produktnummer: U0VY5E

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: F3G92AA

Produktnummer: H5M91AA
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Fodnoter
Ikke alle funktioner kan benyttes i alle udgaver af Windows 8.1. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware, drivere og/eller software for at kunne udnytte funktionaliteten i Windows 8.1 fuldt
ud. Se http://www.microsoft.com; 2 Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydelse. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareapplikationer.
64-bit-databehandling på Intel®-arkitektur kræver et computersystem med processor, chipsæt, BIOS, operativsystem, enhedsdrivere og programmer, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Processorerne fungerer ikke
(heller ikke med 32-bit) uden en BIOS, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Ydeevnen afhænger af hardware- og softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.; 3 I forbindelse med
lagerdrev er 1 GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske, formaterede kapacitet er mindre. Op til 10 GB plads på systemdisken er reserveret til systemgendannelsessoftware.; 4 Kræver internetforbindelse til en
HP-printer med internetadgang og oprettelse af en HP ePrint-konto. Få mere at vide på www.hpconnected.com.; 5 Miracast-kompatible enheder er testet til at kunne køre med Miracast-routere. Benyttelse heraf kræver
tilstedeværelsen af en Miracast-router, der ikke er inkluderet ved køb af dette tablet.; 6 Kræver internetadgang.; 7 Et udsnit af den TPM 2.0-udspecificerede version v0.89, som er implementeret af Intel Platform Trust
Technology (PTT).
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Tekniske specifikationer ansvarsfraskrivelser
Ikke alle funktioner kan benyttes i alle udgaver af Windows 8.1. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware, drivere og/eller software for at kunne udnytte funktionaliteten i Windows 8.1 fuldt
ud. Se http://www.microsoft.com.; 2 Visse Windows SST-systemer omfatter Office Home & Student 2013 med fulde versioner af Word, Excel, Powerpoint og One Note. Disse fås ikke i alle regioner. Office Home & Student
2013-softwaren må ikke bruges til erhvervs- eller nonprofit-aktiviteter og heller ikke til aktiviteter, der skaber indtægter.; 3 Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydelse. Denne teknologi vil ikke
nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareapplikationer. 64-bit-databehandling på Intel®-arkitektur kræver et computersystem med processor, chipsæt, BIOS, operativsystem, enhedsdrivere og
applikationer, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Processorerne fungerer ikke (heller ikke med 32-bit) uden en BIOS, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Ydeevnen afhænger af hardware- og
softwarekonfigurationen. Intel's nummerering er ikke et mål for højere ydelse.; 4 I forbindelse med Solid State-harddiske (SSD) er 1 GB = 1 milliard byte. Den faktiske, formaterede kapacitet er mindre. Op til 5 GB af
Windows 8.1 er reserveret til systemgendannelsessoftware.; 5 Trådløst adgangspunkt og internettjeneste kræves og er ikke inkluderet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.; 6 Der kræves
webkamera og internetadgang til videokonference, og det medfølger ikke.; 7 Tilgængelige funktioner til HP Connected Music varierer fra land til land. Streaming-tjenester kræver muligvis et betalt abonnement. Er
muligvis ikke kompatibel med alle musikfiler. Ikke kompatibel med DRM-spor. Internetadgang kræves og medfølger ikke.; 8 Tilgængelige funktioner til HP Connected Photo varierer fra land til land. HP Snapfish kræver
download af mobilapplikationen og Snapfish-medlemskab. Internetforbindelse kræves og medfølger ikke.; 9 HP ePrint kræver internetforbindelse til en HP printer med internetadgang. HP ePrint-konto kræver
registrering. Find en liste over kvalificerede printere, understøttede dokumenter og billedtyper samt andre oplysninger om HP ePrint på www.hp.com/eprint
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Få mere at vide på
www.hp.eu/notebooks
Kom i kontakt med HP Financial Services

Kom i kontakt med HP Financial Services for at implementere nyskabende teknologier, der er afgørende for at skabe forretningsværdi og konkurrencedygtig differentiering. Find flere
oplysninger på www.hp.com /go/hpfs.

Tilmeld dig opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
Specifikke egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der
følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle
fejl eller udeladelser i dette dokument. Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8.1. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat
anskaffet hardware for at kunne få fuldt udbytte af Windows 8.1-funktionerne. Læs mere på http://www.microsoft.com/windows Microsoft, Windows og
Windows-logoet er amerikansk registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og bruges af
Hewlett-Packard Company under licens. Intel og Core er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA
og andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
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