Folha de Dados

HP Pro Tablet 610 G1 PC
Leve comsigo a sua computação
pessoal. O HP Pro Tablet 610 G1 é
fornecido com a versatilidade do
Windows 8.1 , um processador
Intel ® Atom, , uma longa vida útil
da bateria e é compatível com
aplicações anteriores. Compre o
Office para obter produtividade
onde quer que vá.
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A HP recomenda o Windows.
Windows 8.1
Tamanho do ecrã: 25,65 cm (10,1 pol.) na
diagonal

Pronto para enfrentar o seu trabalho.
Confie na longa vida útil da bateria, numa ranhura de expansão de Micro SD que suporta um cartão de
armazenamento SDXC de 2TB de armazenamento expansível3 e num resistente ecrã Corning® Gorilla®
Glass para lidar com todas as suas necessidades empresariais diárias.
A longa vida útil da bateria mantém-no disponível ao longo do dia.
64 GB de armazenamento interno3 e uma ranhura de expansão de Micro SD que suporta um cartão de
armazenamento SDXC com 2 TB de armazenamento expansível3 para armazenar ficheiros digitais e
muito mais.
Imprima facilmente com impressoras compatíveis ligadas em rede ou utilize o ePrint da HP.4
Criado para desempenho.
Melhore o seu trabalho com o mais recente Processador Intel ® Atom ™ Quad-Core,2 Windows 8.1 1 e
um conjunto de aplicações de produtividade pré-carregadas HP.
Flexibilidade quer das aplicações x86 tradicionais no ambiente de trabalho do Windows quer das
aplicações modernas no ecrã inicial.
Alta resolução e resultados elevados.
Partilhe os seus ficheiros, fotografias e vídeos com o micro-HDMI incorporado e um fantástico ecrã
WUXGA ou colabore através de Miracast.5 Possibilite que o seu trabalho se destaque ainda mais.
O fantástico monitor WUXGA de 25,65 cm (10,1 pol.) na diagonal com ecrã de ângulo de visualização
ultra amplo e multi tátil 1920 x 1200, proporciona uma melhor experiência de visualização de
conteúdos e navegação na web.
Emparelhamento fácil utilizando uma saída HDMI (através de porta microHDMI) a um ecrã sem fios
através de Miracast5 e Bluetooth 4.0.
Uma porta HDMI para ligações com fios a ecrãs, monitores ou projetores compatíveis com HDMI.
A produtividade encontra paz de espírito.
A sua produtividade não perde nada. O Microsoft ® Defender6, proporciona proteção melhorada contra
ataques de vírus e outras ameaças, enquanto a solução TPM7 o protege contra roubo de identidade e
acessos ilegais.
Fresco e silencioso.
Um tablet pequeno e leve para transportar entre reuniões ou de viagem. O HP Pro Tablet 610 tem um
design silencioso, sem ventoinha, que está sempre frio ao toque.
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Sistema operativo

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

Ecrã

WUXGA UWVA de 25,65 cm (10,1 pol.) na diagonal (1900 x 1200), ecrã multitoque capacitivo com digitalizador, Corning® Gorilla® Glass com um revestimento anti-manchas

Família de processadores

Processador Intel® Atom® 3

Processador

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, até 2,39 GHz com a tecnologia Intel Burst, 2 MB de cache, 4 núcleos) 3

Chipset

Chipset está integrado com o processador

Memória

LPDDR3 SDRAM de 4 GB a 1067 MHz

Armazenamento

eMMC SSD de 64 GB; eMMC SSD de 128 GB 4

Gráficos

Intel Graphics Media Accelerator

Áudio

Tomada de auscultadores de 3,5 mm; Altifalantes estéreo integrados; Microfone integrado; HP Premier Sound

Suporte para Comunicações
Sem Fios

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

Slots de Expansão

1 microSD

Portas e Ligações

1 micro USB 2.0; 1 micro HDMI; 1 auscultador 3,5 mm; 1 entrada de CC

Multimédia e dispositivos de
entrada

2 MP com LED indicador de câmara Web (virada para a frente); 8 MP, focagem automática (virada para trás)
Acelerómetro; eCompass; Giroscópio; Sensor de luz ambiente; Sensor de efeito de espaço

Software pré-instalado

Comprar o Office; Skype; HP ePrint; HP Connected Music; HP Connected Photo; HP Support Assistant

Dimensões

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

Peso

A partir de 652 g

Alimentação

Adaptador de CA externo de 18 W

Tipo de Bateria

Polímero de iões de lítio 2 cél. 31 WHr

Garantia

1 ano de garantia limitada (atualizações disponíveis, vendidas separadamente), 1 ano de garantia para a bateria principal

Folha de Dados

HP Pro Tablet 610 G1 PC

A HP recomenda o Windows.

Acessórios e serviços (não incluídos)
Estilete capacitivo executivo
HP

Mantenha o ecrã táctil do seu dispositivo limpo de impressões digitais e manchas com a caneta HP Executive Capacitive
Stylus - perfeita para portáteis com ecrã tátil, tablets e monitores de computadores de secretária. Versátil - toque,
desenhe, escreva através de toque ou simplesmente navegue na Internet ou nas suas aplicações preferidas sem esforço
- funciona mesmo com protetores de ecrã.

Número do produto: E7U19AA

Adaptador CA HP de 18 W
para PC Tablet

Alimente o seu tablet com energia revitalizante enquanto simultaneamente assiste a filmes ou navega a Internet1. O
adaptador CA HP de 18 W para tablets foi concebido especificamente para tablets HP compatíveis.

Protector de ecrã HP Omni
10 - 25,65 cm

O protector de ecrã do HP Omni10, duradouro e de qualidade, foi concebido especificamente para o ecrã de 25,65 cm (10
pol.) na diagonal. É o escudo perfeito para a utilização diária - sujidade, manchas, riscos e toques de canetas. Bónus:
utilize o kit aplicador para uma aplicação fácil e sem bolhas de ar, sem resíduos quando remover. A protecção
transparente ideal.

Número do produto: F2L66AA

Número do produto: F2M30AA

Capa com fecho HP de 10
pol. para Tablet

Envolva o seu tablet num neopreno suave dentro da manga com fecho para Tablets HP de 25,65 cm (10 pol.). Envolto
em protecção e guardado com fecho, o seu tablet está preparado para viajar.

Bolsa fina Transporte HP
Business

A Bolsa fina de Transporte HP Business é uma bolsa compacta, moderna e duradoura pensada para os notebooks
empresariais de perfil fino e leve da HP (até 14,1 polegadas de ecrã na diagonal).

Troca Avançada durante 2
anos com Proteção contra
danos acidentais

Obtenha um dispositivo de substituição a ser -lhe-á entregue na sua localização e sem custos de transporte até ao dia
útil seguinte e esteja protegido durante 2 anos em caso de acidentes como gotas, choques e salpicos.
Número do produto: U0VY5E

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

Número do produto: F3G92AA

Número do produto: H5M91AA
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Notas de rodapé
Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições do Windows 8.1. Os sistemas podem necessitar de atualização e/ou hardware, controladores e/ou software comprados em separado para tirar todo
o partido das funcionalidades do Windows 8.1. Consulte http://www.microsoft.com; 2 Multi-Core é uma tecnologia concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes
ou aplicações de software beneficiam necessariamente da utilização desta tecnologia. A computação de 64 bits em arquitectura Intel® requer um sistema de computador com um processador, chipset, BIOS, sistema
operativo, controladores de dispositivos e aplicações habilitadas para a arquitectura Intel® 64. Os processadores não funcionam (nem no modo de 32 bits) sem um BIOS compatível com a arquitectura Intel® 64. O
desempenho varia de acordo com as configurações do hardware e software. A numeração Intel não reflecte uma medição de desempenho superior.; 3 Para unidades de armazenamento, GB = mil milhões de bytes. TB =
1 milhão de biliões de bytes. A capacidade formatada real é inferior. Até 10 GB do disco de sistema estão reservados para software de recuperação do sistema.; 4 Requer uma ligação à Internet a uma impressora com
suporte Web e registo de conta HP ePrint, consulte www.hpcom/eprint para obter mais informações.; 5 Dispositivos em conformidade com Miracast são testados para funcionar com routers Miracast. Utilização requer
proximidade a um router Miracast, que não está incluído na compra deste tablet.; 6 Requer acesso à Internet.; 7 Um subconjunto da versão de especificação TPM 2.0 v0.89 conforme implementado pela Intel Platform
Trust Technology (PTT).
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Especificações técnicas renúncias
Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições do Windows 8.1. Os sistemas podem necessitar de hardware, controladores e/ou software atualizado e/ou adquirido separadamente para tirar todo
o partido das funcionalidades do Windows 8.1. Consulte http://www.microsoft.com; 2 Sistemas selecionados com Windows SST incluem o Office Home & Student 2013 com versões completas do Word, Excel,
PowerPoint e One Note e não estão disponíveis em todas as regiões. O software Office Home & Student Edition 2013 não pode ser utilizado para atividades comerciais, sem fins lucrativos ou de geração de receitas.para
comercialização.; 3 Multi-Core é uma tecnologia concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software beneficiam necessariamente da
utilização desta tecnologia. A computação de 64 bits em arquitetura Intel® requer um sistema de computador com um processador, chipset, BIOS, sistema operativo, controladores de dispositivos e aplicações ativadas
para a arquitetura Intel® 64. Os processadores não funcionam (nem no modo de 32 bits) sem um BIOS compatível com a arquitetura Intel® 64. O desempenho varia de acordo com as configurações do hardware e
software. A numeração Intel não reflete uma medição de desempenho superior.; 4 Para unidades de estado sólido (SSD), 1 GB = mil milhões de bytes. A capacidade formatada real é inferior. Até 5 GB para o Windows 8.1
estão reservados para software de recuperação do sistema.; 5 É necessário um ponto de acesso sem fios e serviço Internet que não está incluído. A disponibilidade dos pontos de acesso sem fios públicos é limitada.; 6
Webcam e acesso à internet necessários para videoconferência, não incluídos.; 7 A disponibilidade de funcionalidades para o HP Connected Music varia consoante o país. Os serviços de streaming podem necessitar de
uma subscrição paga. Pode não ser compatível com todos os ficheiros de música. Não compatível com faixas DRM. Requer ligação à Internet, não incluída.; 8 A disponibilidade de funcionalidades para o HP Connected
Photo varia consoante o país. É necessário transferir a aplicação móvel Snapfish by HP e registo no Snapfish. Necessário serviço de Internet, não incluído.; 9 O HP ePrint requer uma ligação à Internet para a impressora HP
com suporte Web. Requer o registo de conta HP ePrint. Para obter uma lista de impressoras elegíveis, tipos de documentos e imagens suportados e outros detalhes HP ePrint, consulte www.hp.com/eprint
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Saiba mais em
www.hp.eu/notebooks
Entre em contacto com os Serviços Financeiros HP

Entre em contacto com os Serviços Financeiros HP para implementar tecnologias inovadoras essenciais para impulsionar o valor empresarial e a diferenciação competitiva. Mais
informações em www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do modelo. As únicas garantias para os produtos e
serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste
documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste
documento. Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições do Windows 8.1. Os sistemas podem necessitar de hardware atualizado ou
adquirido separadamente para tirar todo o partido das funcionalidades do Windows 8.1. Consulte http://www.microsoft.com/windows para mais informações.
Microsoft, Windows e o Logotipo Windows são marcas comerciais registadas nos EUA da Microsoft Corporation. Bluetooth é uma marca comercial do respetivo
proprietário e é utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença. Intel e Core são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Intel Corporation
ou das suas subsidiárias nos EUA e noutros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.
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