Φύλλο δεδομένων

HP Pro Slate 12
Εξαιρετικά ασφαλής και εξοπλισμένος για απόδοση και παραγωγικότητα
Εργαστείτε απρόσκοπτα με το HP Pro
Slate 12 που έχει λειτουργικό
σύστημα Android™ Lollipop με εγγενή
προφίλ εργασίας, μια λειτουργία
εργασίας του Android™, και διαθέτει
ασφάλεια μέσω υλικού, επεξεργαστή
Qualcomm Snapdragon 800 series
και ενσωματωμένη γραφίδα HP Duet.
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Επιβλητική σχεδίαση
● Ολοκληρώστε τις εργασίες σας σε ένα tablet 31,24 cm (12,3") με ανάλυση HD 1.600x1.200, λόγο διαστάσεων
4:3 για φυσική ανάγνωση περιεχομένου πλήρους σελίδας και εντυπωσιακή οθόνη Corning® Concore® Glass.
Αδιαπέραστη προστασία δεδομένων
● Απολαύστε ασφάλεια και έλεγχο με ένα tablet Android™ εμπορικής κατηγορίας - και ενσωματωμένη ασφάλεια
υλικού επαγγελματικού επιπέδου με τα HP Touchpoint Manager8, HP Managed Mobility Services3 και
προαιρετικές σουίτες Enterprise Mobility Management άλλων κατασκευαστών.4
Δημιουργήστε περιεχόμενο εν κινήσει
● Γίνετε πιο παραγωγικοί από ποτέ ψηφιοποιώντας στη στιγμή τις σημειώσεις που κρατάτε στο χαρτί.2 Η
περιλαμβανόμενη γραφίδα HP Duet, η ενσωματωμένη σουίτα εφαρμογών παραγωγικότητας και η ποικιλία των
εφαρμογών στο Google Play™ σάς δίνουν την ευελιξία να γράφετε στο χαρτί ή στο tablet σας.
Ισχύς και συνδεσιμότητα
● Ξεκινήστε να εργάζεστε αμέσως χάρη στην ταχύτατη απόκριση των εφαρμογών, τα εξωφρενικά γρήγορα
γραφικά και τη μεγάλη διάρκεια της μπαταρίας που παρέχει ο επεξεργαστής Qualcomm Snapdragon 800
series.1 Συνδεθείτε ασύρματα με τα πιο πρόσφατα πρωτόκολλα 802.11 WiFi5, Bluetooth®, υποστήριξη WiFi
Direct6 και προαιρετική μονάδα WWAN LTE υψηλής απόδοσης.7
Χαρακτηριστικά
● Προστατέψτε το tablet σας με έλεγχο ταυτότητας των συσκευών και χαρακτηριστικά προστασίας.
● Προσαρμόστε τη λύση φορητότητας της επιχείρησής σας με τις υπηρεσίες HP Managed Mobility Services.3
● Διαχειριστείτε τα δεδομένα, την ασφάλεια και μεγάλη ποικιλία συσκευών από το cloud, με το HP Touchpoint
Manager.8 Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εντοπισμού συσκευής για να εντοπίσετε και να κλειδώσετε το tablet
σας και να διαγράψετε τα δεδομένα του απομακρυσμένα.8
● Ενσωματώστε εύκολα τις συσκευές σας με προαιρετικές, κορυφαίες λύσεις EMM.4
● Κάντε περισσότερα με αποθηκευτικό χώρο έως 32 GB11, συνδεσιμότητα micro USB 2.0 και ενσωματωμένα
εργαλεία επικοινωνίας.
● Απολαύστε επαγγελματισμό σε όλα τα επίπεδα με καινοτόμα προαιρετικά εξαρτήματα4 που συνδέονται
εύκολα χάρη στην υποδοχή Pogo. Προσαρμόστε τον στις ανάγκες σας με μια σειρά προσαρμογέων, HP
Bluetooth Keyboard Folio ή HP Paper Folio για χρήση με τη γραφίδα HP Duet.2
● Πραγματοποιήστε συσκέψεις ασύρματα, χρησιμοποιώντας από κοινού την οθόνη σας με ασφάλεια μέσω
Miracast.9
● Βασιστείτε σε υποστήριξη που μπορείτε να εμπιστεύεστε, με την κορυφαία περιορισμένη εγγύηση της HP και
τις προαιρετικές υπηρεσίες HP Care.10
● Με το HP Accidental Damage Protection δεν ανησυχείτε για υγρά, πτώσεις και χτυπήματα.10
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HP Pro Slate 12 Πίνακας προδιαγραφών

Σχεδίαση προϊόντος

Γκρι
Πίσω πλευρά από μαλακό υλικό με επικάλυψη προστασίας UV

Διαθέσιμο λειτουργικό
σύστημα

Android™ 5.0, Lollipop
(Android™ 5.0, Lollipop ή νεότερο με υποστήριξη για Android 4.4.4, KitKat)

Διαθέσιμοι επεξεργαστές

Qualcomm® Snapdragon® 800 (2,3 GHz, 4 πυρήνες) 1

Chipset

Το chipset είναι ενσωματωμένο στον επεξεργαστή

Μνήµη

2 GB LPDDR3-1600 SDRAM
(Ταχύτητες μεταφοράς έως 1.600 MT/s)

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

32 GB eMMC 2

Οθόνη

Χωρητική οθόνη αφής 10 σημείων με γυάλινη επιφάνεια Corning® Concore Glass και αντικηλιδωτική επικάλυψη, 31,24 cm (12,3") (1.600x1.200) 6

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένα γραφικά στον επεξεργαστή

Ήχος

DTS Sound+™, στερεοφωνικά ηχεία μπροστά, σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου 3,5 mm, 2 ενσωματωμένα μικρόφωνα ήχου (5 επιπλέον για υπερηχητική γραφίδα)

Τεχνολογία ασύρματης
επικοινωνίας

802.11a/b/g/n/ac με κεραία διαφορικότητας (δυνατότητα Miracast), Bluetooth® 4.0 + LE, Επικοινωνία κοντινού πεδίου (NFC) με υποστήριξη για Android Beam™ 3,4

Υποδοχές επέκτασης

1 microSD, 1 nano SIM, υποδοχή ZIF με επαφές pogo pin
(Υποστηρίζει κάρτες microSD έως 32 GB)

Θύρες και υποδοχές

1 micro USB 2.0, 1 υποδοχή στερεοφωνικού σετ ακουστικών-μικροφώνου/ακουστικών/μικροφώνου 3,5 mm
(Η θύρα micro USB 2.0 υποστηρίζει προσαρμογέα SlimPort (πωλείται ξεχωριστά), παρέχοντας περιεχόμενο HDMI σε ανάλυση έως 1.080p)

Webcam

Μπροστινή κάμερα με δυνατότητα εγγραφής βίντεο FHD 2 MP και λειτουργίας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, πίσω κάμερα HDR με δυνατότητα αυτόματης εστίασης βίντεο FHD
8 MP και λειτουργίας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού

Διαχείριση ασφάλειας

ARM® TrustZone® (αξιόπιστο περιβάλλον εκτέλεσης), αποθήκευση κλειδιών στη συσκευή, κρυπτογράφηση υλικού, Android αυξημένης ασφάλειας, Secure Boot, VPN με
πιστοποίηση FIPS 140-2 (κρυπτογράφηση 256-bit), κρυπτογράφηση με επιτάχυνση υλικού 256 για Data-at-Rest (DAR)

Διαστάσεις

300,3 x 7,99 x 221,95 mm

Βάρος

850 g
(Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.)

Τροφοδοσία Ισχύος

Φορτιστής AC 10 W (περιλαμβάνει καλώδιο σύνδεσης micro USB 2.0 τύπου B)
Πολυμερών ιόντων λιθίου 37 WHr
Αναπαραγωγή βίντεο έως 14 ώρες και 45 λεπτά8

Αισθητήρες

GPS, αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος, επιταχυνσιόμετρο, eCompass, γυροσκόπιο, επικοινωνία κοντινού πεδίου (NFC), αισθητήρας εγγύτητας, αισθητήρας Hall, βαρόμετρο

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο, οπισθοφωτισμός οθόνης χωρίς υδράργυρο και γυάλινη επιφάνεια οθόνης χωρίς αρσενικό 5

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Πιστοποίηση ENERGY STAR®
ενέργειας
Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους. Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία. Διατίθενται προαιρετικές υπηρεσίες HP Care Pack. Πωλούνται ξεχωριστά
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HP Pro Slate 12
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Προσαρμογέας HP Micro USB
σε HDMI/VGA

Στείλτε γρήγορα και εύκολα το περιεχόμενο ήχου και εικόνας υψηλής ευκρίνειας από το tablet σας με μια εξωτερική
οθόνη, TV, φορητό υπολογιστή ή προβολέα με τον προσαρμογέα HP Micro USB σε HDMI/VGA.

Γραφίδα HP Duet

Αποτυπώστε τις σημειώσεις και τα σχέδια σας σε χαρτί και ψηφιοποιήστε τα στο HP Pro Slate tablet με το προαιρετικό
HP Paper Folio ή γράψτε απευθείας στην οθόνη του tablet, με τη γραφίδα HP Transcriber που τροφοδοτείται από
μπαταρία.

Αριθμός προϊόντος: K2P81AA

Αριθμός προϊόντος: K3P96AA

Θήκη προστασίας HP Pro
Slate 12

Προστατεύστε το tablet σας από χτυπήματα όπου κι αν εργάζεστε, με την κομψή και επαγγελματική ανθεκτική θήκη HP
Pro Slate 12.

Έξυπνο κάλυμμα HP Pro
Slate 12

Καλύψτε και μεταφέρετε το HP Pro Slate 12 tablet, τοποθετήστε το σε τραπέζι ή γραφείο και εξοικονομήστε μπαταρία
με το έξυπνο κάλυμμα HP Pro Slate 12.

Προηγμένη αντικατάσταση
για 2 έτη με προστασία από
τυχαίες βλάβες

Επωφεληθείτε από τη δυνατότητα δωρεάν αποστολής συσκευής αντικατάστασης στη διεύθυνσή σας μέσα στην
επόμενη εργάσιμη ημέρα και απολαύστε πλήρη προστασία, ακόμα και σε περίπτωση ατυχήματος, π.χ. πτώση ή
χτύπημα του υπολογιστή ή χύσιμο υγρών, για 2 έτη.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Αριθμός προϊόντος: K3P98AA

Αριθμός προϊόντος: K3Q00AA

Αριθμός προϊόντος: U0VY5E
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HP Pro Slate 12
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Απαιτείται σύστημα 64 bit. Η

απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Qualcomm δεν μετράει την ταχύτητα του ρολογιού.
2 Έχει σχεδιαστεί για χρήση με το HP Paper Folio (πωλείται ξεχωριστά) και θα κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2015.
3 Τα επιλεγμένα χαρακτηριστικά πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
4 Διατίθενται ξεχωριστά.
5 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
6 Για σύνδεση απαιτούνται συσκευές WiFi Direct.
7 Η μονάδα WWAN LTE είναι προαιρετική, πρέπει να διαμορφωθεί στο εργοστάσιο και απαιτεί ξεχωριστή σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και τη διαθεσιμότητα στην περιοχή σας, απευθυνθείτε στον παροχέα υπηρεσιών.
Οι ταχύτητες σύνδεσης διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία, το περιβάλλον, το δίκτυο και άλλους παράγοντες. Το 4G LTE δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα προϊόντα και σε όλες τις χώρες/περιοχές.
8 Το HP TouchPoint Manager υποστηρίζει λειτουργικά συστήματα Android™, iOS και Windows, καθώς και υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, tablet και smartphone διαφόρων κατασκευαστών. Δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες/περιοχές. Για πληροφορίες
σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/touchpoint. Για το HP Touchpoint Manager απαιτείται η αγορά συνδρομής.
9 Εάν ο προβολέας ή η οθόνη δεν έχουν δυνατότητα Miracast, απαιτείται Miracast dongle (πωλείται ξεχωριστά).
10 Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης για τις υπηρεσίες HP Care Pack μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες:
www.hp.com/go/cpc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα
σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανένα τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την Περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.
11 Για τις μονάδες αποθήκευσης, 1 GB = 1 δις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 6 GB του δίσκου του συστήματος δεσμεύονται για το λογισμικό του συστήματος.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη

διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Qualcomm δεν μετράει την ταχύτητα του ρολογιού.
2 Για σκληρούς δίσκους, GB = 1 δις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. 5,1 GB του eMMC χρησιμοποιούνται από το λειτουργικό σύστημα και τα διαμερίσματά του.
3 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet που διατίθενται ξεχωριστά. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη. Οι προδιαγραφές του 802.11ac WLAN δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Εάν οι τελικές
προδιαγραφές διαφέρουν από τις προσχεδιασμένες προδιαγραφές, ενδέχεται να επηρεαστεί η δυνατότητα του φορητού υπολογιστή να επικοινωνεί με άλλες συσκευές 802.11ac WLAN.
4 Η τεχνολογία Miracast λειτουργεί μόνο σε συσκευές με δυνατότητα Miracast. Για την προβολή εικόνων υψηλής ευκρίνειας απαιτείται περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας (HD). Για λεπτομέρειες: http://wi-fi.org/miracast.
5 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα
σε αλογόνο.
6 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
7 Τα προαιρετικά στοιχεία πωλούνται ξεχωριστά ή ως πρόσθετες επιλογές.
8 Δοκιμάστηκε από την HP σε συνεχή αναπαραγωγή βίντεο HD, με ανάλυση 720p (1.280x720), φωτεινότητα 150 nits, επίπεδο ήχου συστήματος στο 50%, αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή αποθήκευσης, συνδεδεμένα ακουστικά, λειτουργία πτήσης
ενεργοποιημένη και WiFi απενεργοποιημένο. Η πραγματική διάρκεια της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση και η μέγιστη χωρητικότητα μειώνεται φυσιολογικά με το χρόνο και τη χρήση.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/notebooks
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των ΙΤ στόχων σας. Περισσότερες
πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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