Folheto de especificações

HP Pro Slate 12
Trabalhe perfeitamente
dentro e fora do escritório
com o HP Pro Slate 12, um
tablet Android™ de nível
comercial com segurança
habilitada por hardware, um
processador Qualcomm
Snapdragon série 800 e uma
caneta HP Duet integrada.
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Projetado para dominar
● Realize todas as suas tarefas com um tablet comercial resistente de 12,3", projetado para ser submetido ao

teste de queda do Total Test Process da HP9, com resolução HD 1600 x 1200, relação entre altura e largura
de 4:3 para leitura natural de páginas inteiras e tela de vidro Corning® Concore®.

Proteção de dados reforçada
● Mantenha-se completamente seguro e no controle com um tablet Android™ de nível comercial e a

segurança de hardware integrada de categoria empresarial gerenciada pelo HP Touchpoint Manager,8 os
serviços de mobilidade gerenciada da HP3 e pacotes opcionais de gerenciamento de mobilidade empresarial
oferecidos por terceiros.4

Crie conteúdo em trânsito
● Seja mais produtivo do que nunca, digitalizando instantaneamente as anotações que você faz no papel.2 A

caneta HP Duet de alta fidelidade incluída, o pacote integrado de aplicativos de produtividade e alguns
aplicativos disponíveis no Google Play™ oferecem a você a flexibilidade de escrever no papel e no tablet.

Poderoso e conectado
● Comece a trabalhar rapidamente com aplicativos que respondem com rapidez, gráficos incrivelmente

velozes e a bateria de longa duração de um processador Qualcomm Snapdragon série 800.1 Conecte sem fio
com os mais recentes protocolos Wi-Fi 802.11,5 Bluetooth®, suporte para Wi-Fi Direct6 e um módulo LTE
WWAN opcional de alto desempenho.[7

Recursos
● Ajude a proteger o seu tablet com recursos de autenticação de dispositivo e resistência a adulterações.
● Personalize sua solução de mobilidade empresarial com os serviços de mobilidade gerenciada da HP.3
● Gerencie dados, segurança e uma vasta gama de dispositivos de marca a partir da nuvem com o HP

●
●
●

●
●
●

Touchpoint Manager.8 Use o recurso de localização de dispositivo para localizar, bloquear e limpar
remotamente seu tablet.8
Integre facilmente seus dispositivos com as soluções EMM líderes e opcionais.4
Faça mais com até 32 GB de armazenamento,11 conectividade micro USB 2.0 e ferramentas de comunicação
integradas.
Invista em uma categoria empresarial com acessórios opcionais e inovadores4 que se conectam facilmente
usando um conector de pino Pogo que não exige aplicação de força. Faça a personalização com uma linha
de adaptadores, o teclado Bluetooth HP Folio ou HP Paper Folio para uso com a caneta HP Duet.2
Realize reuniões sem fios, compartilhando sua tela de maneira segura através do Miracast.13
Suporte no qual você pode confiar, com garantia limitada de nível internacional HP e serviços HP Care
opcionais.10
Proteja-se contra derramamentos de líquidos, quedas e muito mais com a proteção contra danos acidentais
da HP.10
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HP Pro Slate 12 Tabela de especificações

Projeto do produto

Cinza
Painel traseiro macio ao toque com revestimento protetor de UV

Sistema operacional disponível

Android™ 4.4, KitKat

Família de processador

Qualcomm® Snapdragon® 800

Processadores disponíveis

Qualcomm® Snapdragon® 800 (2,3 GHz, 4 núcleos)

Chipset

O chipset é integrado ao processador

Memória

SDRAM LPDDR3 2 GB 800 MHz

Armazenamento interno

32 GB eMMC 2

Monitor

Tela com 12,3" na diagonal, vidro Corning® CT-40 FIT e revestimento antimanchas, solução de toque capacitiva de 10 pontos (1600 x 1200) 6

Gráficos disponíveis

Gráficos integrados ao processador

Áudio

DTS Sound+™; Alto-falantes estéreo frontais; Conector combinado de fone de ouvido/microfone de 3,5 mm; 2 microfones de áudio integrados (5
adicionais para caneta ultrassônica)

Tecnologias sem fios

802.11a/b/g/n/ac com diversidade de antena (habilitada para Miracast); Bluetooth® 4.0 + LE; Near Field Communication (NFC) com suporte para
Android Beam™ 3,4

Slots de Expansão

1 microSD; Conector ZIF com pinos pogo (Compatível

com cartões microSD de até 32 GB)

Portas e conectores

1 micro USB 2.0; 1 Conector de headset / fone de ouvido / microfone estéreo de 3,5 mm
(A porta micro USB 2.0 é compatível com adaptador SlimPort, vendido separadamente, fornecendo conteúdo HDMI em até 1080p de resolução)

Câmera

Gravação de vídeo FHD 2 MP, frontal com recurso de baixa luminosidade; Vídeo FHD 8 MP com foco automático, traseiro com recurso de baixa
luminosidade HDR

Software disponível

Aplicativos e serviços móveis do Google; HP TouchPoint Manager; Pronto para a caneta HP Duet; HP Notes; Corel Painter Mobile; Kingsoft Office;
Evernote; Skype; Serviços de impressão HP; Avast Mobile Security

Gestão de Segurança

ARM TrustZone (ambiente de execução confiável); Armazenamento de chaves baseado em TrustZone; Aceleração de hardware de 256 bits;
Inicialização segura; Certificação FIPS 140-2 para dados estáticos (DAR) e criptografia de VPN

Dimensões

11,82 x 0,31 x 8,73 pol.
300,3 x 7,99 x 221,95 mm

Peso

1,87 lb.
850 g

Alimentação

Adaptador de alimentação CA 10 W (inclui cabo de conexão micro USB 2.0 tipo B)
Polímero de íon de lítio de 37 Wh
Até 14 horas e 45 minutos de reprodução de vídeo
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Sensores

Sensor de luz ambiente; Acelerômetro; eCompass; Giroscópio; Near Field Communication (NFC); Proximidade; GNSS; Efeito Hall; Barômetro

Ambiental

Baixo halogênio; Iluminações de tela sem mercúrio e vidro de tela sem arsênio 5

Soluções de expansão

Caneta HP Duet (incluída com a compra do HP Pro Slate 12); Adaptador de CA 10 W para tablets Android (incluído com a compra do HP Pro Slate
12); Kit de adaptador de alimentação HP 18 W opcional de acoplamento portátil HP para tablet; Estojo opcional HP Paper Folio com teclado
integrado HP opcional; Power Pack opcional7

Garantia

Os serviços HP oferecem opções de garantia limitada de 3 anos, 1 ano e 90 dias, dependendo do país. As baterias têm garantia limitada padrão
de um ano, com exceção das baterias de longa duração, que terão o mesmo período de garantia limitada da plataforma, de 1 ano ou 3 anos.
Serviço no local e cobertura estendida também estão disponíveis. Os serviços HP Care Pack opcionais são contratos de serviço estendido
opcionais que vão além das garantias limitadas padrão. Para escolher o nível de serviço adequado para seu equipamento HP, use a ferramenta
de busca dos serviços HP Care Pack em: http://www.hp.com/go/cpc.
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HP Pro Slate 12
Acessórios e serviços (não incluídos)
HP Pro Slate 12 Paper Folio

Tire o máximo proveito de sua caneta HP Duet1 e ajude a proteger seu tablet HP Pro Slate1 onde quer que você
trabalhe com o elegante e funcional HP Pro Slate Paper Folio.
Referência: K6E44AA

Capa inteligente do HP Slate
Pro 12

Proteja e transporte o seu tablet HP Pro Slate 12, coloque-o em uma mesa ou escrivaninha e ajude a
conservar a duração da bateria com a capa inteligente HP Pro Slate 12.
Referência: K3Q00AA

Estojo resistente HP Pro Slate
12

Ajude a proteger seu tablet contra impactos, onde quer que você trabalhe, com o elegante, durável e
resistente estojo comercial HP Pro Slate 12.
Referência: K3P98AA
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Notas de rodapé de mensagens
Os núcleos múltiplos foram desenvolvidos para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicativos de software serão necessariamente beneficiados com o uso dessa
tecnologia. Exige sistema de computação de 64 bits. O desempenho varia de acordo com as configurações de hardware e de software. A numeração atribuída pela Qualcomm não representa uma medida da velocidade do
clock.
2 Projetado para uso com a pasta com bloco de notas HP, vendida separadamente e com disponibilidade prevista no lançamento.
3 Determinados recursos estão disponíveis apenas com a compra.
4 Vendido separadamente.
5 Ponto de acesso sem fio e serviço de Internet necessários. A disponibilidade dos pontos de acesso públicos sem fio é limitada.
6 Exige dispositivos Wi-Fi Direct para conexão.
7 O módulo WWAN LTE é opcional, deve ser configurado de fábrica e exige contrato de serviço adquirido separadamente. Verifique a disponibilidade e cobertura com um provedor de serviços em sua área. As velocidades de
conexão podem variar conforme a localização, o ambiente, as condições da rede e outros fatores. O 4G LTE não está disponível em todos os produtos e regiões.
8 O HP Touchpoint Manager é compatível com os sistemas operacionais Android™, iOS e Windows®, e com PCs, notebooks, tablets e smartphones de vários fabricantes. Não disponível em todos os países. Consulte
www.hp.com/touchpoint para obter informações de disponibilidade. O HP Touchpoint Manager requer a aquisição de uma assinatura.
9 O teste de queda do HP Total Test Process está pendente, e os resultados não são garantia de desempenho futuro nessas condições de teste.
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Os níveis dos serviços e o tempo de resposta dos HP Care Packs podem variar dependendo de sua localização geográfica. O serviço é iniciado na data de aquisição do hardware. Restrições e limitações se aplicam. Para mais
detalhes, visite www.hp.com/go/cpc. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições da HP aplicáveis aos serviços fornecidos ou indicados ao cliente no momento da compra. O cliente pode ter direitos estatutários
adicionais, conforme as leis locais aplicáveis, e tais direitos não são afetados de nenhuma forma pelos termos e condições da HP para serviços ou pela garantia limitada HP fornecida com o seu produto HP.
11 Para unidades de armazenamento, GB = 1 bilhão de bytes. A capacidade real formatada é menor. Até 6 GB de disco do sistema reservados para software do sistema.
12 Os níveis dos serviços e o tempo de resposta dos HP Care Packs podem variar dependendo de sua localização geográfica. O serviço é iniciado na data de aquisição do hardware. Restrições e limitações se aplicam. Para mais
detalhes, visite www.hp.com/go/cpc. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições da HP aplicáveis aos serviços fornecidos ou indicados ao cliente no momento da compra. O cliente pode ter direitos estatutários
adicionais, conforme as leis locais aplicáveis, e tais direitos não são afetados de nenhuma forma pelos termos e condições da HP para o serviço ou pela garantia limitada HP fornecida com o seu produto HP.
13 Dongle Miracast (vendido separadamente) necessário, caso o projetor ou monitor não seja compatível com Miracast.
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Notas de rodapé das especificações técnicas
Os núcleos múltiplos foram desenvolvidos para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicativos necessariamente se beneficiarão com o uso dessa tecnologia. O
desempenho varia de acordo com as configurações de hardware e de software. O sistema de numeração da Qualcomm não representa uma medida da velocidade do clock.
2 Para discos rígidos, GB = 1 bilhão de bytes. A capacidade real formatada é menor. 5,1 GB do eMMC são dedicados/alocados ao sistema operacional e às partições do sistema operacional.
3 Exige ponto de acesso sem fio e serviço de internet (vendidos separadamente). A disponibilidade dos pontos de acesso públicos sem fio é limitada. As especificações para WLAN 802.11ac são de rascunho e não finais. Se as
especificações finais forem diferentes das de rascunho, isso poderá afetar a capacidade do notebook de se comunicar com outros dispositivos WLAN 802.11ac.
4 A tecnologia Miracast só opera com outros dispositivos compatíveis com Miracast. Conteúdo de alta definição (HD) necessário para visualizar imagens em alta definição. Para obter mais detalhes, consulte
http://wi-fi.org/miracast.
5 Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos incluem quantidades maiores de halogênio. As peças de serviço obtidas após a compra podem incluir uma quantidade maior de halogênio.
6 Conteúdo em alta definição necessário para visualizar imagens em alta definição.
7 Itens opcionais vendidos separadamente ou como recursos complementares.
8 Testado pela HP por meio da reprodução contínua de vídeos HD, resolução de 720p (1280x720), brilho de 150 nits, nível de áudio do sistema a 50%, reprodução por armazenamento externo, fone de ouvido conectado, rede
sem fio desativada. A duração real da bateria varia conforme a configuração, e a capacidade máxima diminui naturalmente com o tempo e o uso.
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Receba atualizações
hp.com/go/getupdated

Aprenda mais em
hp.com

O produto pode ser diferente daquele mostrado nas imagens. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste
documento estão sujeitas a alteração sem aviso. Os recursos específicos podem variar de modelo para modelo. As únicas garantias de produtos e serviços HP
são aquelas estabelecidas nas declarações de garantia expressas que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma parte deste documento deve ser
inferida como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por erros técnicos ou editoriais ou por omissões aqui contidos.
Bluetooth é uma marca comercial do respectivo proprietário e é utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença. Qualcomm® e Snapdragon® são marcas
comerciais registradas da Qualcomm Incorporated e usadas sob licença. Google e o logotipo Google são marcas comerciais registradas de Google Inc., usadas
com permissão. Para patentes da DTS, consulte http://patents.dts.com. Fabricados sob licença da DTS Licensing Limited. DTS, o símbolo, & DTS e o símbolo
juntos são marcas comerciais registradas, e DTS Sound+ é marca comercial da DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.
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