Φύλλο δεδομένων

Υπολογιστής HP Pro Tablet 610 G1
Ένας προσωπικός υπολογιστής
που σας ακολουθεί παντού. Το HP
Pro Tablet 610 G1 διαθέτει την
ευελιξία των Windows 8.1 ,
επεξεργαστή Intel® Atom και
μπαταρία μεγάλης διάρκειας, ενώ
είναι συμβατό και με εφαρμογές
παλαιότερου τύπου. Αγοράστε το
Office για απόλυτη
παραγωγικότητα, όπου κι αν
βρίσκεστε.
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H HP συνιστά Windows.
Windows 8.1
Μέγεθος οθόνης: 25,65 cm (10,1")

Έτοιμο να αντιμετωπίσει τα πάντα.
Βασιστείτε στη μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας, στην υποδοχή επέκτασης Micro SD που
υποστηρίζει κάρτα αποθήκευσης SDXC με δυνατότητα επέκτασης της χωρητικότητας αποθήκευσης
στα 2 ΤΒ3 και στην ανθεκτική γυάλινη οθόνη Corning® Gorilla® και ανταποκριθείτε σε όλες τις
απαιτήσεις της δουλειάς σας.
Μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας για να απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα της φορητότητας σε όλη
τη διάρκεια της ημέρας.
Χωρητικότητα εσωτερικής αποθήκευσης3 64 GB και υποδοχή επέκτασης Micro SD που υποστηρίζει
κάρτα αποθήκευσης SDXC με δυνατότητα επέκτασης της χωρητικότητας αποθήκευσης στα 2TB3 για
να αποθηκεύετε τα ψηφιακά αρχεία σας και ό,τι άλλο θέλετε.
Εκτυπώστε εύκολα σε συμβατούς δικτυακούς εκτυπωτές ή χρησιμοποιήστε το ePrint της ΗΡ.4
Σχεδίαση για απόδοση.
Περάστε στο επόμενο επίπεδο με τον πιο πρόσφατο επεξεργαστή τετραπλού πυρήνα Intel® Atom™2,
τα Windows 8.11 και μια συλλογή προφορτωμένων εφαρμογών παραγωγικότητας της ΗΡ.
Ευελιξία στη χρήση με τις παραδοσιακές εφαρμογές x86 στην επιφάνεια εργασίας των Windows και
τις σύγχρονες εφαρμογές στην αρχική οθόνη.
Κορυφαία αποτελέσματα υψηλής ανάλυσης.
Μοιραστείτε αρχεία, φωτογραφίες και βίντεο με την ενσωματωμένη έξοδο micro HDMI και την
εντυπωσιακή οθόνη WUXGA ή συνεργαστείτε μέσω Miracast.5 Κάντε τη δουλειά σας να ξεχωρίζει
ακόμα περισσότερο.
Η εντυπωσιακή οθόνη WUXGA 25,65 cm (10,1'') πολλών σημείων αφής διαθέτει εξαιρετικά ευρεία
γωνία προβολής και ανάλυση 1.920 x 1.200 βελτιώνοντας την εμπειρία περιήγησης στο web και
προβολής περιεχομένου.
Εύκολη σύζευξη με χρήση της εξόδου HDMI (μέσω της θύρας micro HDMI) με ασύρματη οθόνη μέσω
Miracast5 και Bluetooth 4.0.
Θύρα εξόδου HDMI για ενσύρματη σύνδεση με οθόνες ή συσκευές προβολής συμβατές με τη
διασύνδεση HDMI.
Η παραγωγικότητα συναντά την αξιοπιστία.
Συνεχής και σταθερή παραγωγικότητα. Το Microsoft® Defender6 προσφέρει βελτιωμένη προστασία
από επιθέσεις ιών και άλλες απειλές, ενώ η λύση TPM7 σάς προστατεύει από προσπάθειες κλοπής
ταυτότητας και χάκινγκ.
Σταθερή θερμοκρασία χωρίς θόρυβο.
Ένα μικρό και ελαφρύ tablet που μπορείτε να παίρνετε μαζί σας παντού. Το HP Pro Tablet 610 είναι
αθόρυβο, χωρίς ανεμιστήρα, και διατηρεί πάντα την κατάλληλη θερμοκρασία.
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H HP συνιστά Windows.

Λειτουργικό σύστημα

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

Οθόνη

Χωρητική οθόνη πολλαπλής αφής WUXGA UWVA 25,65 cm (10,1") (1900 x 1200) με ψηφιοποιητή, Corning® Gorilla® Glass και αντικηλιδωτική επικάλυψη

Οικογένεια επεξεργαστή

Επεξεργαστής Intel® Atom® 3

Επεξεργαστής

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, έως 2,39 GHz με τεχνολογία Intel Burst, 2 MB cache, 4 πυρήνες) 3

Chipset

Το chipset είναι ενσωματωμένο στον επεξεργαστή

Μνήµη

4 GB 1067 MHz LPDDR3 SDRAM

Αποθήκευση

64 GB eMMC SSD, 128 GB eMMC SSD 4

Γραφικά

Intel Graphics Media Accelerator

Ήχος

Υποδοχή ακουστικών 3,5 mm, ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία, ενσωματωμένο μικρόφωνο, HP Premier Sound

Υποστήριξη ασύρματης
επικοινωνίας

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

Υποδοχές επέκτασης

1 θύρα microSD

Θύρες και υποδοχές

1 micro USB 2.0, 1 micro HDMI, 1 ακουστικών 3,5 mm, 1 είσοδος DC,

Συσκευές εισόδου και
πολυμέσων

2 MP με LED κάμερας web (μπροστά), 8 MP, αυτόματης εστίασης (πίσω)
Επιταχυνσιόμετρο, eCompass, γυροσκόπιο, αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος, αισθητήρας Hall

Προεγκατεστημένο λογισμικό Office με επιλογή αγοράς, Skype, HP ePrint, HP Connected Music, HP Connected Photo, HP Support Assistant
Διαστάσεις

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

Βάρος

Από 652 g

Ισχύς

Εξωτερικό τροφοδοτικό AC 18 W

Τύπος μπαταρίας

Πολυμερών ιόντων λιθίου, 2 στοιχείων, 31 WHr

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους (διατίθενται ξεχωριστά αναβαθμίσεις), εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Χωρητική γραφίδα HP
Executive

Προστατεύστε την οθόνη αφής της συσκευής σας από δαχτυλιές και μουτζούρες με τη χωρητική γραφίδα HP Excutive ιδανική για φορητούς υπολογιστές, tablet και επιτραπέζιους υπολογιστές με οθόνη αφής. Ευελιξία χρήσης πληκτρολογήστε, σχεδιάστε, γράψτε πατώντας στην οθόνη ή απλά περιηγηθείτε στο web ή στις αγαπημένες σας
εφαρμογές χωρίς κόπο. Λειτουργεί ακόμα και σε οθόνες με προστατευτικό.

Αριθμός προϊόντος: E7U19AA

Προσαρμογέας AC για
υπολογιστή tablet HP 18 W

Τροφοδοτήστε το tablet σας ενώ παρακολουθείτε ταινίες ή σερφάρετε στο Internet1. Το τροφοδοτικό AC 18 W για
tablet της HP έχει κατασκευαστεί ειδικά για τα συμβατά tablet της HP.

Προστατευτικό οθόνης
25,65 cm HP Omni10

Το προστατευτικό οθόνης HP Omni10 είναι εξαιρετικά διαυγές και ανθεκτικό και έχει σχεδιαστεί ειδικά για την οθόνη
25,65 cm (10"). Προστατεύστε την οθόνη σας από τις κακουχίες της καθημερινής χρήσης - σκόνη, μουτζούρες, γραμμές
και πατήματα γραφίδων. Μπόνους: Χρησιμοποιήστε το κιτ τοποθέτησης για εύκολη και απλή τοποθέτηση χωρίς
φυσαλίδες, που δεν αφήνει υπολείμματα κατά την αφαίρεση του προστατευτικού. Ιδανική διάφανη προστασία.

Αριθμός προϊόντος: F2L66AA

Αριθμός προϊόντος: F2M30AA

Θήκη για tablet με
φερμουάρ HP 10 ιν.

Προστατέψτε το tablet σας με υλικό από μαλακό νεοπρένιο, στη θήκη για tablet HP 25,65 cm (10") με φερμουάρ. Βάλτε
το tablet στη θήκη του, κλείστε το φερμουάρ και είστε έτοιμοι να φύγετε.

Τσάντα HP Business Slim
Top Load

Η τσάντα HP Business Slim Top Load είναι μια μικρή, κομψή και ανθεκτική τσάντα που έχει σχεδιαστεί για τους κομψούς
και ελαφρούς επαγγελματικούς φορητούς υπολογιστές HP (οθόνες έως 14,1 ίντσες).

Προηγμένη αντικατάσταση
για 2 έτη με προστασία από
τυχαίες βλάβες

Επωφεληθείτε από τη δυνατότητα δωρεάν αποστολής συσκευής αντικατάστασης στη διεύθυνσή σας μέσα στην
επόμενη εργάσιμη ημέρα και απολαύστε πλήρη προστασία, ακόμα και σε περίπτωση ατυχήματος, π.χ. πτώση ή
χτύπημα του υπολογιστή ή χύσιμο υγρών, για 2 έτη
Αριθμός προϊόντος: U0VY5E

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Αριθμός προϊόντος: F3G92AA

Αριθμός προϊόντος: H5M91AA
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Υποσημειώσεις
Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8.1. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8.1, τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και
ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, οδηγούς και/ή λογισμικό. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/; 2 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση
ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η τεχνολογία 64 bit σε αρχιτεκτονική Intel® απαιτεί σύστημα υπολογιστή με
επεξεργαστή, chipset, BIOS, λειτουργικό σύστημα, προγράμματα οδήγησης συσκευών και εφαρμογές που υποστηρίζουν την αρχιτεκτονική Intel® 64. Οι επεξεργαστές δεν θα λειτουργούν (ούτε στα 32 bit) χωρίς BIOS
που να υποστηρίζει την αρχιτεκτονική Intel® 64. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.; 3 Για τις
μονάδες αποθήκευσης, 1 GB = 1 δις byte. 1 TB = 1 τρις byte. Η πραγματική χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 10 GB του δίσκου του συστήματος δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.; 4
Απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή HP με δυνατότητα σύνδεσης στο web και λογαριασμός HP ePrint. Για αναλυτικές λεπτομέρειες: www.hpconnected.com.; 5 Οι συσκευές που είναι συμβατές με το Miracast
ελέγχονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι λειτουργούν με δρομολογητές Miracast. Η χρήση τους προϋποθέτει την ύπαρξη δρομολογητή Miracast σε κοντινή απόσταση, ο οποίος δεν παρέχεται μαζί με αυτό το
tablet.; 6 Απαιτείται πρόσβαση στο Internet.; 7 Υποσύνολο της έκδοσης προδιαγραφών TPM 2.0 v0.89, όπως έχει υλοποιηθεί από την Intel Platform Trust Technology (PTT).
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Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8.1. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8.1, τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και
ξεχωριστά αγορασμένο υλικό (hardware), οδηγούς (drivers) και/ή λογισμικό. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.; 2 Ορισμένα επιλεγμένα συστήματα με Windows SST περιλαμβάνουν το Office Home
& Student 2013 με πλήρη έκδοση των Word, Excel, PowerPoint και One Note. Δεν διατίθενται σε όλες τις χώρες/περιοχές. Απαγορεύεται η χρήση του λογισμικού Office Home & Student 2013 edition για εμπορική, μη
κερδοσκοπική και κερδοσκοπική χρήση.; 3 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι
εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η τεχνολογία 64 bit σε αρχιτεκτονική Intel® απαιτεί σύστημα υπολογιστή με επεξεργαστή, chipset, BIOS, λειτουργικό σύστημα, προγράμματα οδήγησης συσκευών και
εφαρμογές που υποστηρίζουν την αρχιτεκτονική Intel® 64. Οι επεξεργαστές δεν θα λειτουργούν (ούτε στα 32 bit) χωρίς BIOS που να υποστηρίζει την αρχιτεκτονική Intel® 64. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη
διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί κριτήριο μέτρησης της απόδοσης.; 4 Στις μονάδες στερεάς κατάστασης (SSD), 1 GB = 1 δισεκατομμύριο byte. Η πραγματική
χωρητικότητα είναι μικρότερη. Στα Windows 8.1, έως 5 GB δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.; 5 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet (δεν περιλαμβάνεται). Η
διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.; 6 Για τη βιντεοδιάσκεψη απαιτούνται κάμερα web και πρόσβαση στο Internet, τα οποία δεν περιλαμβάνονται.; 7 Η διαθεσιμότητα
των λειτουργιών για το HP Connected Music διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Οι υπηρεσίες ροής περιεχομένου μπορεί να απαιτούν συνδρομή. Ενδέχεται να μην είναι συμβατό με όλα τα αρχεία μουσικής. Δεν
είναι συμβατό με αρχεία DRM. Απαιτείται πρόσβαση στο Internet που δεν περιλαμβάνεται.; 8 Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών για το HP Connected Photo διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Απαιτείται λήψη της
εφαρμογής HP Snapfish για φορητές συσκευές και εγγραφή στο Snapfish. Απαιτείται υπηρεσία Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται.; 9 Για το HP ePrint απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή HP με σύνδεση στο
web. Απαιτείται εγγραφή στο HP ePrint. Για τη λίστα με τους συμβατούς εκτυπωτές, τους υποστηριζόμενους τύπους εγγράφων και εικόνων και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το HP ePrint, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.hp.com/eprint
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Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/notebooks
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Με τις Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP (HP Financial Services) μπορείτε να προχωρήσετε στην υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, προσδίδοντας στην επιχείρησή σας προστιθέμενη
αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν
πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι
λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8.1. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8.1, τα συστήματα μπορεί να
απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/. Οι
ονομασίες Microsoft και Windows και το λογότυπο των Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η ονομασία Bluetooth είναι
εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες Intel και Core είναι
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα
ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
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