Datasheet

HP Pro tablet 610 G1 pc
De personal computer die u
meeneemt. De HP Pro Tablet 610
G1 biedt uiterst veelzijdig Windows
8.1 , een Intel ® Atom processor,
een lange batterijlevensduur en
ondersteunt ook oudere
applicaties. Koop Office om overal
productiviteit te zijn.
1

2

HP raadt Windows aan.
Windows 8.1
Schermgrootte: 25,65 cm (10,1 inch)
diagonaal

Klaar voor de job.
Dankzij de lange batterijlevensduur, een micro-SD-uitbreidingsslot voor een SDXC-kaart met maximaal
2 TB extra opslagruimte3 en een robuust Corning® Gorilla® Glass-scherm voert u al uw dagelijkse taken
moeiteloos uit.
Dankzij de lange batterijlevensduur kunt u de hele dag mobiel werken.
64 GB interne opslagruimte3 en een micro-SD-uitbreidingsslot voor een SDXC-kaart met maximaal 2
TB extra opslagruimte3 om uw digitale bestanden en nog veel meer op te slaan.
Druk eenvoudig af op ondersteunde netwerkprinters of gebruik HP ePrint.4
Levert hoge prestaties.
Werk sneller met de nieuwste Intel® Atom™ quad-core processor2, Windows 8.11 en een reeks
voorgeladen HP productiviteitsapps.
Flexibiliteit: gebruik traditionele x86 applicaties op het Windows bureaublad en actuele apps op het
thuisscherm.
Schitterende resultaten in hoge resolutie.
Deel uw bestanden, foto's en video's via de ingebouwde micro-HDMI en een schitterend
WUXGA-scherm of werk samen via Miracast.5 Zorg dat uw werk de aandacht trekt.
Schitterend 25,65-cm (10,1-inch) diagonaal WUXGA-scherm met multi-touch, ultra-brede inkijkhoeken
en 1920 x 1200 resolutie verhoogt het kijkplezier tijdens browsen op het web en het bekijken van
informatie.
Gemakkelijk aan te sluiten op een draadloos scherm via de HDMI-uitgang (micro-HDMI-poort), via
Miracast5 en Bluetooth 4.0.
Een HDMI-poort voor aansluiting van HDMI-compatibele schermen, monitoren of projectoren.
Productiviteit en betrouwbaarheid.
Constante productiviteit. Microsoft ® Defender 6 biedt betere bescherming tegen virusaanvallen en
andere bedreigingen en een TPM-oplossing7 beschermt tegen diefstal van identiteit en hackers.
Koel en stil.
Een kleine, lichte tablet om mee te nemen naar vergaderingen of op lange reizen. De HP Pro tablet 610
is stil, bevat geen ventilator en voelt altijd koel aan.
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Besturingssysteem

Windows 8.1 Pro 64 1
Windows 8.1 64 1
Office 2013 voor Thuisgebruik & Studenten 2

Scherm

25,65-cm (10,1-inch) diagonaal WUXGA UWVA (1900 x 1200) capacitief multi-touchscherm met digitizer, Corning® Gorilla® Glass met vingerafdrukbestendige coating

Processorfamilie

Intel® Atom® processor 3

Processor

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, maximaal 2,39 GHz met Intel Burst-technologie, 2 MB cache, 4 cores) 3

Chipset

Chipset is geïntegreerd met de processor

Geheugen

4 GB 1067-MHz LPDDR3 SDRAM

Gegevensopslag

64-GB eMMC SSD; 128-GB eMMC SSD 4

Video

Intel Graphics Media Accelerator

Audio

3,5-mm hoofdtelefoonconnector; Geïntegreerde stereoluidsprekers; Geïntegreerde microfoon; HP Premier Sound

Ondersteuning voor
draadloos gebruik

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

Uitbreidingsslots

1 microSD

Poorten en connectoren

1 micro-USB 2.0; 1 micro-HDMI; 1 hoofdtelefoon, 3,5 mm; 1 zwakstroomingang

Multimedia- en
invoerapparaten

2 MP met webcam indicatie-LED (voorzijde); 8-MP met automatische scherpstelling (achter)
Accelerometer; eCompass; Gyroscoop; Omgevingslichtsensor; Hall-effect sensor

Voorgeïnstalleerde software

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

Afmetingen

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

Gewicht

Vanaf 652 gr

Voeding

Externe 18-Watt netadapter

Type batterij

2-cels, 31-Watt/u lithium-ion polymeren

Garantie

1 jaar garantie (upgrades worden apart verkocht), 1 jaar garantie op de primaire batterij
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP Executive capacitieve
styluspen

Zorg dat uw touchscreen vrij blijft van vingerafdrukken en vegen met HP's Executive capacitive styluspen, speciaal voor
notebooks, tablets en desktop pc's met een touchscreen. Veelzijdig – u kunt moeiteloos typen, tekenen, aanraken, surfen
op het web en uw favoriete apps gebruiken en hij werkt ook met een aangebrachte screenprotector.

Bestelnr.: E7U19AA

HP 18-Watt netadapter voor
Tablet PC

Laad uw tablet op terwijl u tegelijkertijd films bekijkt of surft op internet1. De HP 18-Watt tablet netadapter is ontworpen
voor compatibele HP tablets.

HP Omni10 screenprotector,
25,65 cm

De HP Omni10 screenprotector is kristalhelder, duurzaam en speciaal ontworpen voor het 25,65-cm (10-inch) diagonale
scherm. Bescherming tegen stof, vlekken, strepen en aanrakingen van de pen in het dagelijkse gebruik. Bonus: gebruik de
applicatorkit om de protector eenvoudig zonder luchtbellen aan te brengen, zodat hij ook weer schoon verwijderd kan
worden. Perfecte, transparante bescherming.

Bestelnr.: F2L66AA

Bestelnr.: F2M30AA

HP 25,4-cm (10-inch)
tablethoes met rits

Bescherm uw tablet met zacht neopreen in de HP 25,65-cm (10-inch) tablethoes met rits. Als de rits dicht is, is uw tablet
goed beschermd en klaar om mee te gaan.

HP Business Slim Top Load
tas

De HP Business Slim Top Load tas is een compacte, stijlvolle en duurzame tas voor de schitterende, dunne HP Business
notebooks (met een scherm tot 14,1 inch diagonaal).

2 jaar Advanced Exchange
garantie met Accidental
Damage Protection

Gedurende 2 jaar wordt, zonder verzendkosten, op de volgende werkdag een vervangend apparaat bij u op locatie
afgeleverd, zelfs bij schade door ongelukken zoals vallen, stoten of het morsen van vocht
Bestelnr.: U0VY5E

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

Bestelnr.: F3G92AA

Bestelnr.: H5M91AA
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Voetnoten
Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities van Windows 8.1. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows 8.1 volledig te
benutten. Kijk op http://www.microsoft.com; 2 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze
technologie. Voor 64-bits computergebruik op Intel®-architectuur is een computer nodig met een processor, chipset, BIOS, besturingssysteem, stuurprogramma's en toepassingen die de Intel® 64-architectuur
ondersteunen. De processor werkt niet (ook niet als 32-bits processor) zonder een BIOS dat Intel® 64 ondersteunt. De prestaties variëren, afhankelijk van uw hardware- en softwareconfiguraties. Intel's nummering
relateert niet aan het prestatieniveau.; 3 Bij opslagschijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 10 GB van de systeemschijf is gereserveerd voor
systeemherstelsoftware.; 4 Een internetverbinding naar een web-compatibele HP printer en registratie van een HP ePrint account zijn vereist, kijk voor informatie op www.hpconnected.com.; 5 Miracast-compatibele
apparaten zijn getest op een goede samenwerking met Miracast-routers. Gebruik van Miracast vereist de nabijheid van een Miracast-router, die niet bij de tablet is inbegrepen.; 6 Internettoegang is vereist.; 7 Een subset
van de TPM 2.0-specificatie versie v0.89 zoals geïmplementeerd door Intel Platform Trust technologie (PTT).
1

Technische specificaties disclaimers
Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities van Windows 8.1. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows 8.1 volledig te
benutten. Kijk op http://www.microsoft.com.; 2 Geselecteerde systemen met Windows SST bevatten Office Home & Student 2013 met complete versies van Word, Excel, PowerPoint en One Note – deze zijn niet in alle
landen beschikbaar. Office Home & Student 2013 editie software mag niet gebruikt worden voor commerciële en non-profit doeleinden of activiteiten die inkomsten genereren.; 3 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties
van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Voor 64-bits computergebruik op Intel®-architectuur is een computer nodig met
een processor, chipset, BIOS, besturingssysteem, stuurprogramma's en toepassingen die de Intel® 64-architectuur ondersteunen. De processor werkt niet (ook niet als 32-bits processor) zonder een BIOS dat Intel® 64
ondersteunt. De prestaties variëren, afhankelijk van uw hardware- en softwareconfiguratie. Intel's nummering relateert niet aan het prestatieniveau.; 4 Bij solid-state schijven (SSD) geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. De
geformatteerde capaciteit is kleiner. In Windows 8.1 is tot 5 GB gereserveerd voor systeemherstelsoftware.; 5 Wireless access point en internetaansluiting zijn vereist, maar niet inbegrepen. Openbare wireless access
points zijn beperkt beschikbaar.; 6 Voor conferenties zijn een webcam en internettoegang vereist, deze zijn niet inbegrepen.; 7 Functionaliteit voor HP Connected Music is niet in alle landen beschikbaar. Voor
streamingservices is een betaald abonnement vereist. Ondersteunt mogelijk niet alle muziekbestanden. Niet compatibel met DRM-tracks. Internettoegang is vereist, maar niet inbegrepen.; 8 Functionaliteit voor HP
Connected Photo is niet in alle landen beschikbaar. Downloaden van de Snapfish by HP mobiele app en een Snapfish-abonnement zijn vereist. Een internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen.; 9 Voor HP ePrint
is een internetverbinding naar een web-compatibele HP printer vereist. Registratie van een HP ePrint account is vereist. Een lijst van compatibele printers, ondersteunde documenten en afbeeldingstypen en andere
informatie over HP ePrint is beschikbaar op www.hp.com/eprint
1

Meer informatie op
www.hp.eu/notebooks
Werk samen met HP Financial Services

Werk samen met HP Financial Services om de innovatieve technologieën te implementeren die uw bedrijf winst en een concurrentievoordeel opleveren. Kijk voor meer informatie over
www.hp.com/go/hpfs.

Teken nu in op updates
www.hp.com/go/getupdated
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document
kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is
vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra
garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal. Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities van Windows 8,1.
Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van Windows 8.1 volledig te benutten. Kijk op
http://www.microsoft.com/windows voor meer informatie. Microsoft, Windows en het Windows logo zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft
Corporation. Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Intel en Core
zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Alle overige
handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.
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