Taulukot

HP Pro Tablet 610 G1 -taulutietokone
Ota PC mukaan. HP Pro Tablet 610
G1 -taulutietokoneessa on
Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän
monipuolisuus, Intel® Atom
-suoritin, pitkäkestoinen akku ja
tuki vanhoille sovelluksille. Takaa
tuottavuus kaikkialla ostamalla
Office.
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HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.
Windows 8.1
Näytön koko: lävistäjä 25,65 cm (10,1
tuumaa)

Valmiina työn haasteisiin.
Voit luottaa siihen, että voit vastata liiketoimintasi päivittäisiin haasteisiin taulutietokoneella, jossa on
pitkäkestoinen akku, jopa 2 Tt:n SDXC-muistikortteja tukeva Micro SD -laajennuspaikka3 ja kestävä
Corning® Gorilla® Glass -näyttölasi.
Pitkä akun kesto pitää sinut liikkeessä koko päivän.
Sisäinen 64 Gt:n tallennustila3 ja jopa 2 Tt:n SDXC-muistikortteja tukeva Micro SD -laajennuspaikka3
digitaalisten tiedostojen tallentamiseen.
Voit helposti tulostaa yhteensopivien verkkotulostinten kautta tai käyttää HP:n ePrint-toimintoa.4
Tehty toimimaan.
Tehosta työtäsi uusimmilla Intel® Atom™ Quad-Core-suorittimella,2 Windows 8.1
-käyttöjärjestelmällä1 ja esiladatuilla HP:n tuottavuussovelluksilla.
Joustavuutta perinteisten Windows x86 -työpöytäsovellusten ja uudenaikaisten
aloitusnäyttösovellusten välillä.
Suuri tarkkuus, hyvät tulokset.
Jaa tiedostoja, valokuvia ja videoita laitteen mikro-HDMI-liitännän ja upean WUXGA-näytön välityksellä
tai tee yhteistyötä Miracast-tekniikan avulla.5 Anna työsi erottua.
Monikosketusta tukeva ja erityisen laajan katselukulman tuottava, lävistäjältään 25,65 cm:n (10,1
tuuman) WUXGA-näyttö (1 920 × 1 200) tuottaa aiempaa paremman verkkoselaus- ja
sisällönkatselukokemuksen.
Helppo yhdistää langattomaan näyttöön Miracast5- ja Bluetooth 4.0 -tekniikoilla HDMI-lähdön kautta
(mikro-HDMI-portin välityksellä).
HDMI-lähtöportti HDMI-yhteensopivien näyttölaitteiden ja projektorien johtoliitännöille.
Tuottavuus ja mielenrauha yhdistyvät.
Tuottavuus ei herpaannu hetkeksikään. Microsoft® Defender6 parantaa suojaa virushyökkäyksiä ja
muita uhkia vastaan ja TPM-ratkaisu7 suojaa identiteettivarkauksilta ja verkkoiskuilta.
Viileä ja hiljainen.
Pieni ja kevyt taulutietokone on helppo kuljettaa kokouksesta tai kaupungista toiseen. HP Pro Tablet
610 -taulutietokone on suunniteltu pysymään viileänä ilman tuuletinta, joten se ei hurise.
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HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Käyttöjärjestelmä

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

Näyttö

Lävistäjältään 25,65 cm:n (10,1 tuuman) WUXGA UWVA -näyttö (1 900 × 1 200), jossa kapasitiivinen monikosketustoiminnallisuus ja digitoija, Corning® Gorilla® Glass -lasi sekä
tahroja ehkäisevä pinnoite

Prosessorituoteperhe

Intel® Atom® -suoritin 3

Prosessori

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, jopa 2,39 GHz Intel Burst -tekniikan avulla, 2 Mt:n välimuisti, 4 ydintä) 3

Piirisarja

Suorittimeen integroitu piirisarja

Muisti

LPDDR3 SDRAM (4 Gt, 1 067 MHz)

Tallennustuotteet

64 Gt:n MMC SSD; 128 Gt:n eMMC SSD 4

Näyttöominaisuudet

Intel-grafiikkakiihdytin

Ääni

3,5 mm:n kuulokeliitäntä; sisäiset stereokaiuttimet; sisäinen mikrofoni; HP Premier Sound

Langattoman lähiverkon tuki 802.11a/b/g/n (2×2) WiFi; Bluetooth® 4.0 + LE 5
Laajennuspaikat

1 mikro-SD-kortti

Portit ja liittimet

Mikro-USB 2.0 -portti; mikro-HDMI-portti; 3,5 mm:n kuulokeliitäntä; tasavirtatuloliitäntä

Multimedia- ja syöttölaitteet 2 megapikselin verkkokamera (suunnattu käyttäjään päin) ja merkkivalo; 8 megapikseliä, automaattitarkennus (suunnattu käyttäjästä poispäin)
kiihtyvyysanturi; eCompass; gyroskooppi; ympäristön valon tunnistin; Hall-ilmiön tunnistin

Esiasennetut ohjelmat

Osta Office; Skype; HP ePrint; HP Connected Music; HP Connected Photo; HP Support Assistant

Mitat

259,6×181,1×9,9 mm

Paino

Paino alkaen 652 g

Virta

Ulkoinen 18 W:n verkkolaite

Akun tyyppi

Kaksikennoinen litiumpolymeeriakku (31 Wh)

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu (päivitykset myydään erikseen), yhden vuoden takuu perusakulle
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
Kapasitiivinen elektroninen
HP Executive -kynä

Jätä hyvästit sormenjälkien tahrimalle kosketusnäytölle – HP:n kapasitiivinen Executive-sähkökynä on
kosketusnäytöllisten kannettavien, taulutietokoneiden ja pöytätietokoneiden täydellinen kumppani. Monipuolinen –
kirjoita, piirrä, kirjoita kosketusnäytöllä tai selaa verkkoa tai suosikkisovelluksiasi vaivattomasti, myös näytönsuojan
kanssa.

Tuotenumero: E7U19AA

HP:n 18-wattinen
taulutietokoneen
verkkolaite

Syötä taulutietokoneeseesi virtaa samalla kun katselet elokuvia tai selaat internetiä1. HP:n 18 watin verkkolaite on
suunniteltu erityisesti yhteensopiville HP-taulutietokoneille.

HP Omni 10 -näytön suoja –
25,65 cm

Kristallinkirkas ja kestävä HP Omni 10 -näytön suoja on suunniteltu varta vasten 25,65 cm:n (10 tuuman) näytölle.
Suojaa jokapäiväisiltä pölyn, tahrojen, roiskeiden ja koskettamisen aiheuttamilta jäljiltä. Bonus: asetussarja sopii kuplien
poistamiseen, ja poistettaessa suoja ei jätä näyttöön kiinnitysaineen jäämiä. Erinomainen läpinäkyvä suojaus.

Tuotenumero: F2L66AA

Tuotenumero: F2M30AA

HP:n vetoketjullinen 10
tuuman taulutietokoneen
suojus

Kiedo 25,65 cm:n (10") HP-taulutietokoneesi vetoketjulliseen neopreenisuojukseen. Suojattu ja vetoketjulla varmistettu
taulutietokoneesi on aina käyttövalmis.

Ohut HP Business -kotelo,
päältä avattava

HP Business Slim Top Load -laukku on kompakti, tyylikäs ja kestävä laukku, joka on suunniteltu tyylikkäille ja kevyille HP:n
ohuen profiilin yrityskannettaville (lävistäjältään enintään 14,1 tuuman näytöt).

2 vuoden kattava
vaihtopalvelu ja
vahinkosuojaus

Saat korvaavan laitteen luoksesi toimitettuna ilman kuljetuskuluja seuraavana arkipäivänä – laitteesi on suojattu kahden
vuoden ajan jopa putoamisen, kolhujen ja roiskeiden varalta.
Tuotenumero: U0VY5E

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Tuotenumero: F3G92AA

Tuotenumero: H5M91AA
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Alaviitteet
Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows 8.1 -versioissa. Järjestelmät saattavat edellyttää päivitettyjä ja/tai erikseen ostettavia laitteita, ohjaimia ja/tai ohjelmia, jotta Windows 8 -ominaisuuksia
voidaan hyödyntää täysin. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com.; 2 Monen ytimen tekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy
tämän tekniikan käytöstä. 64-bittinen tietojenkäsittely Intel®-ympäristössä edellyttää tietokonejärjestelmää, jonka suoritin, piirilevysarja, BIOS, käyttöjärjestelmä, laiteohjaimet ja sovellukset tukevat Intel® 64 -tekniikkaa.
Suorittimet eivät toimi (mukaan lukien 32-bittinen toiminta) ilman Intel® 64 -yhteensopivaa BIOS-ohjelmistoa. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise
suorituskykyä.; 3 Tallennusasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Enintään 10 Gt järjestelmälevystä on varattu järjestelmän palautusohjelman käyttöön.; 4
Edellytyksenä internet-yhteys HP:n tulostimeen, jossa on verkkoyhteys, ja HP ePrint -tili (katso tarkat tiedot osoitteesta www.hpconnected.com).; 5 Miracast-yhteensopivien laitteiden toiminta Miracast-reitittimien kanssa
on varmistettu testein. Käyttö edellyttää, että lähellä on Miracast-reititin (reititintä ei toimiteta taulutietokoneen mukana).; 6 Edellytyksenä internet-yhteys.; 7 TPM 2.0 (versio v0.89) -tekniikan osajoukko Intel Platform
Trust Technologyn (PTT) toteuttamana.
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Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows 8.1 -versioissa. Järjestelmät saattavat edellyttää päivitettyjä ja/tai erikseen ostettavia laitteita, ohjaimia ja/tai ohjelmia, jotta Windows 8.1 -toimintoja voidaan
hyödyntää täysin. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com.; 2 Tiettyihin Windows SST -järjestelmiin sisältyy Office Home & Student 2013 -ohjelmistopaketti, johon kuuluu Word-, Excel-, PowerPoint- ja One
Note -ohjelmistojen täysversiot. Ei saatavilla kaikilla alueilla. Office Home & Student 2013 -paketin ohjelmistoja ei saa käyttää kaupalliseen toimintaan, järjestötoimintaan eikä voittoa tavoittelevaan toimintaan.; 3 Monen
ytimen tekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. 64-bittinen tietojenkäsittely Intel®-ympäristössä edellyttää
tietokonejärjestelmää, jonka suoritin, piirilevysarja, BIOS, käyttöjärjestelmä, laiteohjaimet ja sovellukset tukevat Intel® 64 -tekniikkaa. Suorittimet eivät toimi (mukaan lukien 32-bittinen toiminta) ilman Intel® 64
-yhteensopivaa BIOS-ohjelmistoa. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suurempaa suorituskykyä.; 4 SSD-asemissa 1 Gt = miljardi tavua. Todellinen
alustettu kapasiteetti on pienempi. Windows 8.1 -käyttöjärjestelmässä on varattu järjestelmän palautusohjelman käyttöön enintään 5 Gt.; 5 Langaton tukiasema ja internetyhteys ovat pakollisia eivätkä ne sisälly
toimitukseen. Julkisten liityntäpisteiden saatavuus on rajoitettu.; 6 Videoneuvottelut edellyttävät verkkokameraa ja internet-yhteyttä, jotka eivät sisälly toimitukseen.; 7 HP Connected Music -ominaisuuksien saatavuus
vaihtelee maittain. Suoratoistopalvelut saattavat edellyttää maksullista tilausta. Yhteensopivuutta kaikkien musiikkitiedostojen kanssa ei voida taata. Ei sovi yhteen DRM-tiedostojen kanssa. Edellytyksenä on
verkkoyhteys, joka ei sisälly toimitukseen.; 8 HP Connected Photo -ominaisuuksien saatavuus vaihtelee maittain. Edellytyksinä Snapfish by HP -mobiilisovelluksen lataaminen ja Snapfish-jäsenyys. Edellytyksenä
verkkopalvelu, joka on hankittava erikseen.; 9 HP ePrint edellyttää internet-yhteyttä HP:n verkkotulostimeen. Edellyttää HP ePrint-tilin rekisteröimistä. Mahdolliset tulostimet, tuetut asiakirja- ja kuvatiedostotyypit sekä
muut HP ePrint -tulostusta koskevat lisätiedot ovat osoitteessa www.hp.com/eprint
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Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/notebooks
Hyödynnä HP:n taloudelliset palvelut

HP:n taloudellisten palvelujen voit ottaa käyttöön innovatiivisia tekniikoita, jotka lisäävät yrityksen arvoa ja auttavat erottumaan kilpailijoista. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Yksityiskohdat saattavat vaihdella mallin mukaan. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana
toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai
toimituksellisista virheistä tai puutteista. Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows 8.1:n versioissa. Järjestelmissä saatetaan tarvita uusia
ja/tai erikseen ostettavia laitteita, jotta Windows 8.1:n toimintoja voi hyödyntää täysin. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com/windows.
Microsoft, Windows ja Windows-logo ovat Microsoft-yhtiön Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota
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