Adatlap

HP Pro Tablet 610 G1 számítógép
Magával viheti a számítástechnikát.
A HP Pro Tablet 610 G1 a Windows
8.1 sokoldalúságával, Intel® Atom
processzorral és hosszú
akkumulátor-üzemidővel
rendelkezik, továbbá kompatibilis
az örökölt alkalmazásokkal. Az
Office megvásárlásával magával
viheti a termelékenységet
bármerre is jár.
1

2

A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.
Windows 8.1
Képernyőméret: 25,65 cm-es (10,1
hüvelykes) képátló

Készen áll a feladatra.
A hosszú akkumulátor-üzemidő, az akár 2 TB méretű SDXC adattároló kártyákat3 támogató Micro
SD-bővítőhely és a tartós Corning® Gorilla® Glass kijelző révén könnyedén megbirkózhat mindennapos
üzleti feladataival.
A hosszú akkumulátor-üzemidőnek köszönhetően egész nap mobil maradhat.
64 GB méretű belső tárhely3 és egy Micro SD-bővítőhely, amely akár 2 TB méretű SDXC adattároló
kártyákat is támogat3 a digitális fájlok és más tartalmak tárolásához.
Egyszerűen nyomtathat a kompatibilis hálózati nyomtatókkal, vagy használhatja a HP ePrint
szolgáltatását.4
Teljesítményre kialakítva.
A legújabb négymagos Intel® Atom™ processzorral2, a Windows 8.1 rendszerrel1 és az előre telepített
HP termelékenységi alkalmazások széles választékával rendelkező számítógép révén új távlatok
nyílnak a hatékony munkavégzés terén.
A Windows asztalról elérhető hagyományos x86-alkalmazások és a kezdőképernyőn található
modern alkalmazások páratlan rugalmasságot biztosítanak.
Kiváló felbontás, kiváló eredmények.
A beépített micro-HDMI-port és a lenyűgöző WUXGA kijelző segítségével fájlokat, fényképeket és
videókat oszthat meg, a Miracast pedig a másokkal való együttműködést teszi lehetővé.5 Még
kiemelkedőbb eredményeket érhet el.
A lenyűgöző, 25,65 cm (10,1 hüvelyk) képátlójú, 1920 x 1200 felbontású WUXGA multi-touch
képernyő rendkívül széles betekintési szöget biztosít, így használatával még nagyobb élmény a webes
böngészés és a tartalmak megtekintése.
A HDMI-kimenet (microHDMI-port) segítségével egyszerűen csatlakoztathatja a számítógépet vezeték
nélküli kijelzőhöz Miracast5 és Bluetooth 4.0 kapcsolattal.
HDMI kimeneti port a HDMI szabvánnyal kompatibilis képernyőkkel, monitorokkal vagy kivetítőkkel
való vezetékes kapcsolathoz.
A termelékenység és a nyugalom találkozása.
A termelékenysége egy pillanatra sem fog szünetelni. A Microsoft® Defender6 fejlett védelmet biztosít
a vírusok és egyéb fenyegetések ellen, a TPM7 megoldás pedig az identitáslopással és a támadókkal
szemben védi meg.
Hűvös és csendes.
Kisméretű és könnyű táblagép, amelyet magával vihet az értekezletekre vagy hosszú távú utazásokra.
A HP Pro Tablet 610 a csendes, ventilátor nélküli kivitelének köszönhetően mindig hűvös tapintású
marad.
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A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.

Operációs rendszer

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

Képernyő

25,65 cm (10,1 hüvelyk) képátlójú WUXGA UWVA (1900 x 1200) kapacitív multi-touch kijelző digitalizáló funkcióval, Corning® Gorilla® Glass szennyeződés elleni bevonattal

Processzorcsalád

Intel® Atom® processzor 3

Processzor

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, akár 2,39 GHz-ig Intel Burst technológiát használva, 2 MB gyorsítótár, 4 mag) 3

Lapkakészlet

A chipkészlet integrálva van a processzorba

Memória

4 GB 1067 MHz-es LPDDR3 SDRAM

Adattárolás

64 GB eMMC SSD; 128 GB eMMC SSD 4

Grafikus rendszer

Intel Graphics Media Accelerator

Hangeszközök

3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó; Beépített sztereó hangszórók; Beépített mikrofon; HP Premier Sound

Vezeték nélküli támogatás

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

Bővítőhelyek

1 microSD

Portok és csatlakozók

1 micro USB 2.0; 1 micro HDMI; 1 fejhallgató-csatlakozó, 3,5 mm-es; 1 DC-in

Multimédia- és bemeneti
eszközök

2 MP-es webkamera LED-jelzőfénnyel (előlapi); 8 MP-es, automatikus fókuszú (hátlapi)
Gyorsulásmérő; eCompass; Giroszkóp; Térmegvilágítás-érzékelő; Hall-effektus-érzékelő

Előre telepített szoftver

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

Méretek

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

Súly

Kezdőtömeg: 652 g

Áramellátás

Külső, 18 wattos váltóáramú tápegység

Akkumulátor típusa

2 cellás, 31 Wh, lítiumion-polimer

Garancia

1 év korlátozott jótállás (bővítés lehetséges, külön megvásárolható), valamint 1 év jótállás az elsődleges akkumulátorra
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Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP Executive kapacitív
érintőtoll

Tartsa ujjlenyomat- és foltmentesen érintőképernyős eszközét a HP Executive kapacitív érintőtollával – a tökéletes
megoldás érintőképernyős noteszgépekhez, táblagépekhez és asztali számítógépek képernyőihez. Sokoldalú – írjon,
rajzoljon, gépeljen vagy csak böngéssze a webet vagy kedvenc alkalmazásait erőfeszítés nélkül – és még
képernyővédőkkel is működik.

Termékszám: E7U19AA

HP 18 W-os váltóáramú
tápegység
táblaszámítógéphez

Táplálja a táblagépet ellátó energiát filmnézés vagy internetböngészés közben is1. A HP 18 W-os táblagépekhez
használható váltóáramú tápegységet kifejezetten a kompatibilis HP táblagépekhez tervezték.

HP Omni10 képernyővédő –
25,65 cm

A kristálytiszta és tartós HP Omni10 képernyővédőt kifejezetten 25,65 cm (10 hüvelyk) képátlójú kijelzőkhöz tervezték.
Védelem a mindennapi használat ártalmai – por, foltok, csíkok és tollnyomok – ellen. Bónusz: az applikátorkészlet
segítségével egyszerű a buborékmentes felvitel, és az eltávolítás után sem maradnak nyomok. Ideális átlátszó védelem.

Termékszám: F2L66AA

Termékszám: F2M30AA

HP 10 hüvelykes cipzáras
védőtok táblagéphez

Táblagépét puha neoprénbe burkolhatja a HP 25.65 cm-es (10 hüvelykes) cipzáras táblagép-védőtokban. Táblagépe
védelembe burkolva és becipzározva útra készen áll.

HP Business Slim Top Load
táska

A HP Business Slim Top Load táska kompakt, stílusos és tartós, és kifejezetten a karcsú és könnyű HP vékonyprofilú
vállalati noteszgépekhez lettek kifejlesztve (egészen 14,1 hüvelykes képernyőkig).

2 év korlátozott jótállás
baleseti kár elleni
védelemmel

A szolgáltatás keretében a következő munkanapon ingyenesen kiszállítják az Ön számára a csereeszközt, és 2 éves
védelmet kap a leejtések, ütődések és a készülékre fröccsenő folyadékok okozta károkkal szemben
Termékszám: U0VY5E

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

Termékszám: F3G92AA

Termékszám: H5M91AA
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Lábjegyzetek
Nem minden funkció érhető el a Windows 8.1 összes kiadásában. A rendszerek a Windows 8.1 funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert, illesztőprogramokat
és/vagy szoftvert igényelhetnek. További információk: http://www.microsoft.com; 2 A többmagos technológia célja bizonyos szoftverek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt
minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. Az Intel® architektúra 64 bites számítási műveleteihez az Intel® 64 architektúrához tervezett processzort, chipkészletet, BIOS-t, operációs rendszert,
eszköz-illesztőprogramokat és alkalmazásokat magába foglaló számítógépes rendszerre van szükség. A processzorok működéséhez (a 32 bites működést is beleértve) elengedhetetlen az Intel® 64 architektúrával
kompatibilis BIOS-rendszer. A teljesítmény a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel számozása nem a nagyobb teljesítményt jelzi.; 3 Tárolómeghajtók esetében 1 GB = 1 milliárd bájt. 1 TB = 1
billió bájt. A formázás utáni tényleges kapacitás ennél kisebb. Legfeljebb 10 GB-nyi tárterületet a rendszer-helyreállítási szoftver foglal el.; 4 Használatához HP ePrint-fiók szükséges, valamint internetkapcsolat a HP
webkompatibilis nyomtatóval. További részletek: www.hpconnected.com.; 5 A Miracast-kompatibilis eszközöket a Miracast-útválasztókkal való működésre tesztelték. A használatukhoz a készülék közelében elhelyezett
Miracast-útválasztó szükséges, amely nem tartozéka a táblagépnek.; 6 Internet-hozzáférés szükséges.; 7 Az Intel Platform Trust Technology (PTT) által megvalósított TPM 2.0 v0.89-es verziójának része.
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Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
Nem minden funkció érhető el a Windows 8.1 összes kiadásában. A Windows 8.1 funkcióinak teljes körű használatához a rendszerek továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert, illesztőprogramokat
és/vagy szoftvert igényelhetnek. További információ: http://www.microsoft.com.; 2 A Windows SST rendszerrel ellátott rendszerek tartalmazzák az Office 2013 Otthoni és diákverzió programcsomagot a Word, az Excel, a
PowerPoint és a OneNote teljes verziójával, a programcsomag nem minden régióban érhető el. Az Office 2013 Otthoni és diákverziója nem használható kereskedelmi és nonprofit jellegű, valamint jövedelemtermelő
tevékenységekhez.; 3 A többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének a javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára.
Az Intel® architektúrán alapuló 64 bites számítástechnikai rendszerek működéséhez az Intel® 64 architektúrával kompatibilis processzorral, lapkakészlettel, BIOS és operációs rendszerrel, illesztőprogramokkal és
alkalmazásokkal felszerelt számítógépes rendszerre van szükség. A processzorok működéséhez (a 32 bites működést is beleértve) elengedhetetlen az Intel® 64 architektúrával kompatibilis BIOS. A teljesítmény a
hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel számozása nem a nagyobb teljesítményt jelzi.; 4 SSD meghajtók (SSD) esetén a GB = 1 milliárd bájt. A formázás utáni tényleges kapacitás ennél kisebb. A
helyreállítást végző program számára legfeljebb 5 GB tárhely van lefoglalva Windows 8.1 rendszer esetén.; 5 Vezeték nélküli hozzáférési pontot és internetszolgáltatást igényel, ami nem tartozék. A nyilvános vezeték
nélküli hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott.; 6 A videokonferenciához webkamera és internetelérés szükséges, amelyek nem tartozékok.; 7 A HP Connected Music szolgáltatásainak elérhetősége országonként
változik. Előfordulhat, hogy az adatfolyam-továbbítási szolgáltatások igénybe vételéhez előfizetésre van szükség. Előfordulhat, hogy nem kompatibilis az összes zenefájllal. A DRM védelemmel rendelkező
zeneszámokkal nem kompatibilis. Internetszolgáltatást igényel, amely nem képezi a termék részét.; 8 A HP Connected Photo szolgáltatásainak elérhetősége országonként változik. A HP Snapfish mobilalkalmazásának
letöltése és Snapfish-tagság szükséges. Internetszolgáltatást igényel, amely nem képezi a termék részét.; 9 A HP ePrint szolgáltatás használatához internetkapcsolat szükséges a webkompatibilis HP nyomtatóval. HP
ePrint-fiók regisztrálása szükséges. A használható nyomtatók, támogatott dokumentumok és képtípusok listájának, valamit a HP ePrint további részleteinek megtekintéséhez látogasson el a www.hp.com/eprint
webhelyre
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További tájékoztatás:
www.hp.eu/notebooks
Használja a HP pénzügyi szolgáltatásait

A HP pénzügyi szolgáltatásainak segítségével az üzleti érték fenntartásához és a versenytársaktól való megkülönböztetéshez elengedhetetlen innovatív technológiákat valósíthatja meg.
További információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
A képen látható termék csak illusztráció. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,
írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen
dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért. Nem minden funkció érhető el a Windows 8.1 minden kiadásában. A
rendszerek a Windows 8.1 funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolt hardvert igényelhetnek. További részletek:
http://www.microsoft.com/windows. A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation az Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. A
Bluetooth a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company engedéllyel használ. Az Intel és a Core az Intel Corporation vagy leányvállalatai
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.
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