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HP Pro Tablet 610 G1 Bilgisayar
Kişisel bilgisayar işlemlerinizi
hareket halindeyken gerçekleştirin.
HP Pro Tablet 610 G1; Windows
8.1 çok yönlülüğü, Intel® Atom
işlemci , uzun ömürlü pil ile birlikte
sunulur ve eski uygulamalarla
uyumludur. Office satın alarak
bulunduğunuz her yerde üretkenlik
elde edin.
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HP, Windows ürününü önerir.
Windows 8.1
Ekran Boyutu: 25,65 cm (10,1 inç)
diyagonal

İşlerin üstesinden gelmeye hazır olun.
Uzun pil ömrüne, 2 TB'ye kadar genişletilebilir depolama alanına sahip SDXC depolama kartını
destekleyen Micro SD genişletme yuvası3 ve günlük tüm iş gereksinimlerinizi karşılayan dayanıklı
Corning® Gorilla® Glass ekrana güvenin.
Uzun pil ömrü, gün boyunca hareket halinde olmanızı sağlar.
Dijital dosyalarınızı ve daha fazlasını depolamanızı sağlayan 64 GB dahili depolama3 ve SDXC depolama
kartını destekleyen 2 TB'ye kadar genişletilebilir depolama alanına sahip3 Micro SD genişletme yuvası .
Uyumlu ağ bağlantılı yazıcılardan veya HP'nin ePrint özelliğini kullanarak kolayca baskı alın.4
Performans için üretildi.
En yeni Intel® Atom™ Dört Çekirdekli İşlemci,2 Windows 8.11 ve önceden yüklenmiş bir dizi HP üretkenlik
uygulaması ile işinizi hızlandırın.
Hem Windows masaüstündeki geleneksel x86 uygulamalarda hem de giriş ekranındaki modern
uygulamalarda esneklik elde edin.
Yüksek çözünürlük, mükemmel sonuçlar.
Dosyalarınızı, fotoğraflarınızı ve videolarınızı yerleşik microHDMI ve etkileyici WUXGA ekran ile paylaşın
veya Miracast ile ortak çalışmalar yapın.5 Çalışmalarınızı daha da öne çıkarın.
Çok noktalı dokunma özelliğine ve 1920 x 1200 ultra geniş görüntüleme açısına sahip mükemmel
25,65 cm (10,1 inç) diyagonal WUXGA ekran, web'de gezinme ve içerik görüntüleme deneyiminizi
zenginleştirir.
HDMI çıkışını ( microHDMI bağlantı noktası aracılığıyla) kullanarak Miracast5 ve Bluetooth 4.0 aracılığıyla
kablosuz ekranlarla kolayca eşleştirin.
HDMI uyumlu ekranlara, monitörlere ve projektörlere kablolu bağlantı sağlayan bir HDMI çıkış bağlantı
noktası.
Sunduğu üretkenlik sayesinde içiniz rahat olur.
Eksiksiz üretkenlik elde edin. Microsoft ® Defender6 virüs saldırılarına ve diğer tehlikelere karşı gelişmiş
koruma sağlarken TPM7 çözümü de kimlik hırsızlığı ve korsanlara karşı koruma sağlar.
Şık ve sessiz.
Toplantılara götürebileceğiniz ve her an yanınızda taşıyabileceğiniz küçük ve hafif bir tablet. HP Pro
Tablet 610, sessiz ve fan içermeyen tasarımı ile mükemmel bir kullanım deneyimi sunar.
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İşletim Sistemi

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

Ekran

25,65 cm (10,1 inç) diyagonal WUXGA UWVA (1900 x 1200), dijitalleştirici içeren kapasitif çoklu dokunma özellikli ekran, leke önleyici kaplamalı Corning® Gorilla® Cam

İşlemci ailesi

Intel® Atom® işlemci 3

Işlemci

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, Intel Burst Teknolojisi kullanılarak 2,39 GHz'e kadar, 2 MB önbellek, 4 çekirdekli) 3

Yonga kümesi

Yonga seti işlemciyle tümleşiktir

Bellek

4 GB 1067 MHz LPDDR3 SDRAM

Bilgi Depolama

64 GB eMMC SSD; 128 GB eMMC SSD 4

Grafik

Intel Graphics Media Accelerator

Ses

3,5 mm kulaklık jakı; Tümleşik stereo hoparlörler; Tümleşik mikrofon; HP Premier Sound

Kablosuz Desteği

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

Genişletme Yuvaları

1 mikro SD

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

1 mikro USB 2.0; 1 mikro HDMI; 1 kulaklık 3,5 mm; 1 DC girişi

Çoklu ortam ve giriş aygıtları

2 MP, web kamerası LED gösterge ışığı ile (ön tarafta); 8 MP otomatik odaklı (arka tarafta)
Hız ölçer; eCompass; Jiroskop; Ortam ışığı sensörü; Salon etkisi sensörü

Önceden kurulu yazılımlar

Office Satın Alın; Skype; HP ePrint; HP Connected Music; HP Connected Photo; HP Support Assistant

Boyutlar

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

Ağırlık

En düşük ağırlık 652 g

Güç

Harici 18 W AC adaptörü

Pil Tipi

2 hücreli, 31 WHr Li-ion polimer

Garanti

1 yıllık sınırlı garanti (yükseltme seçenekleri mevcuttur, ayrıca satılır), birincil pil için 1 yıllık garanti
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Executive Kapasitif Ekran
Kalemi

HP’nin dokunmatik ekran özelliğine sahip dizüstü bilgisayar, tablet ve masaüstü bilgisayar ekranları için mükemmel olan
Yönetme Özellikli Ekran Kalemi sayesinde dokunmatik ekranınızı parmak izlerinden ve lekelerden uzak tutun. Çok yönlü Yazma, çizme, dokunma türleri ve yalnızca Web'de ya da en sık kullandığınız uygulamalarda gezinme gibi işlemleri ekran
koruyucular ile bile zahmetsizce gerçekleştirebilirsiniz.

Ürün numarası: E7U19AA

HP 18 W Tablet PC AC
Adaptörü

Film izlerken veya Internet'te sörf yaparken, aynı zamanda tabletinizi şarj ederek yeniden canlandırın1. HP 18 W Tablet AC
Adaptörü, uyumlu HP tabletler için özel olarak tasarlanmıştır.

HP Omni10 Ekran Koruyucu 25,65 cm

Kristal netliğinde ve dayanıklı HP Omni10 Ekran Koruyucusu, 25,65 cm (10") diyagonal ekran için özel olarak
tasarlanmıştır. Günlük kullanım sırasında oluşan toz, leke, çizilme ve kalem izinlerinden koruyun. Ek avantajı: Koruyucuyu
aplikatör setini kullanarak kolayca ve kabarcık kalmadan uygulayabilir, kalıntı bırakmaması sayesinde rahatça
çıkarabilirsiniz. İdeal şeffaf koruma.

Ürün numarası: F2L66AA

Ürün numarası: F2M30AA

HP 10 inç Fermuarlı Tablet
Kılıfı

Tabletinizi, HP 25,65 cm (10 inç) Fermuarlı Tablet Kılıfın yumuşak neoprin malzemesiyle koruyun. Koruma altına alınan ve
fermuarla kapatılan tabletiniz seyahate hazırdır.

HP Business İnce Üstten
Açılır Çanta

HP Business İnce Üstten Açılır Çanta, şık ve hafif HP ince profilli iş amaçlı dizüstü bilgisayarlar (14,1 diyagonal inç ekranlı
modellere kadar) için tasarlanmış küçük, stil sahibi ve sağlam bir çantadır.

2 yıllık Kaza Sonucu Hasar
koruması içeren Gelişmiş
Değiştirme garantisi

Bir sonraki iş günü ücretsiz nakliye ile bulunduğunuz yere teslim edilen ve 2 yıl boyunca düşürme, darbe ve sıvı
dökülmeleri gibi kaza durumlarında bile koruma altında olan yedek bir aygıta sahip olun
Ürün numarası: U0VY5E

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

Ürün numarası: F3G92AA

Ürün numarası: H5M91AA
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Dipnotlar
Bazı özellikler Windows 8,1'in tüm sürümlerinde mevcut değildir. Sistemler, Windows 8,1 tarafından sunulan işlevlerden tam olarak yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrı olarak satın alınan donanım, sürücüler
ve/veya yazılımlar gerektirebilir. Bkz. http://www.microsoft.com; 2 Birden Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya
yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Intel® mimarisinde 64 bit bilgisayar işlemleri, Intel® 64 mimarisi için etkinleştirilmiş işlemci, yonga kümesi, BIOS, işletim sistemi, aygıt sürücüleri ve uygulamalarına sahip bir
bilgisayar sistemi gerektirir. İşlemciler, Intel® 64 mimarisi özellikli BIOS olmadan çalışmaz (32 bit çalışma dahil). Performans, donanım ve yazılım yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma
yöntemi performans ölçüsüne göre değildir.; 3 Sabit sürücüler için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha düşüktür. Sistem diskinin en fazla 10 GB'lik bölümü sistem kurtarma
yazılımına ayrılır.; 4 HP web özellikli yazıcının İnternet'e bağlı olması ve HP ePrint hesap kaydı gerekir, bilgilerin tamamı için bkz. www.hpconnected.com.; 5 Miracast uyumlu aygıtlar, Miracast yönlendiriciler ile çalışacak
şekilde test edilmiştir. Kullanılabilmesi için satın alınan tablete dahil olmayan Miracast yönlendiriciye yakın olması gerekir.; 6 Internet erişimi gerektirir.; 7 TPM 2.0 şartnamesi alt küme sürümü v0.89 Intel Platform Trust
Teknolojisi (PTT) tarafından uygulanmıştır.
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Teknik özellikler yasal uyarılar
Bazı özellikler tüm Windows 8,1 sürümlerinde mevcut değildir. Sistemler, Windows 8,1 tarafından sunulan işlevlerden tam olarak yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrı olarak satın alınan donanım, sürücü ve/veya
yazılım gerektirebilir. Bkz. http://www.microsoft.com.; 2 Windows SST kullanılan belirli sistemlerde, Word, Excel, PowerPoint ve One Note'un tam sürümlerini içeren Office Ev ve Öğrenci 2013 bulunur ve bazı bölgelerde
kullanılamaz. Office Ev ve Öğrenci 2013 yazılımı ticari, kar amacı gütmeyen veya gelir getiren etkinlikler için kullanılamaz.; 3 Birden Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için
tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Intel® mimarisinde 64 bit bilgisayar işlemleri, Intel® 64 mimarisini destekleyen bir işlemci, yonga kümesi, BIOS,
işletim sistemi, aygıt sürücüleri ve uygulamalara sahip bir bilgisayar sistemi gerektirir. İşlemciler, Intel® 64 mimarisini destekleyen bir BIOS olmadan çalışmaz (32 bit çalışma da dahil). Performans, donanım ve yazılım
yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma sistemi performans ölçüsüne göre değildir.; 4 Katı Hal Sürücüler (SSD) için, GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha düşüktür.
Windows 8,1 için en fazla 5 GB'lik bölüm sistem kurtarma yazılımına ayrılır.; 5 Kablosuz erişim noktası ve Internet hizmeti gerekir ve ürünle birlikte sunulmaz. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.; 6 Video
konferansı için web kamerası ve Internet erişimi gerekir ve ürüne dahil değildir.; 7 HP Connected Music özelliklerinin kullanılabilirliği ülkeye göre değişiklik gösterir. Yayın hizmetleri için ücretli abonelik gerekebilir. Tüm
müzik dosyalarıyla uyumlu olmayabilir. DRM parçalarıyla uyumlu değildir. İnternet erişimi gereklidir ve ürünle birlikte sunulmaz.; 8 HP Connected Photo özelliklerinin kullanılabilirliği ülkeye göre değişiklik gösterir. HP
tarafından sunulan Snapfish mobil uygulamasının indirilmesi ve Snapfish üyeliği gerekir. İnternet hizmeti gereklidir ve ürünle birlikte sunulmaz.; 9 HP ePrint, HP web etkin yazıcıya İnternet bağlantısı gerektirir. HP ePrint
hesap kaydı gerekir. Uygun yazıcıların listesi, desteklenen belgeler ile görüntü türleri ve HP ePrint ile ilgili diğer bilgiler için bkz. www.hp.com/eprint
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Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/notebooks
HP Mali Hizmetleri'nden Yararlanın

HP Mali Hizmetleri'nden yararlanarak kurumsal değeri artırmak ve rekabet üstünlüğü elde etmek için bir temel oluşturan yenilikçi teknolojileri hayata geçirin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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