Podatkovni list

HP Pro Slate 12
Izjemno varen ter pripravljen na delovanje in produktivnost
Nemoteno delovanje s HP Pro Slate
12, v katerem se izvaja operacijski
sistem Android™ Lollipop z izvirnimi
delovnimi profili, funkcijo
operacijskega sistema Android™ for
Work, strojno omogočena zaščita,
procesor Qualcomm Snapdragon 800
series in vgrajeno pero HP Duet Pen.
1
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Zasnovan za vodilno mesto
● Opravite delo na tabličnem računalniku z diagonalo 31,24 cm (12,3 palca), pripravljenem za poslovne
uporabnike, saj ima ločljivost HD 1600 x 1200, razmerje stranic 4:3, da je brez težav vidna vsebina celotne strani,
in kakovosten steklen zaslon Corning® Concore®.
Boljša zaščita podatkov
● Tablični računalnik Android™ komercialnega razreda ter vgrajena zaščita strojne opreme poslovnega razreda, ki
jo upravljajo storitve HP Touchpoint Manager,3 HP Managed Mobility Services3 in dodatne zbirke Enterprise
Mobility Management drugih proizvajalcev4, ki omogočajo, da boste ostali dobro zaščiteni.
Ustvarjajte vsebino na poti
● Bodite produktivnejši kot kadar koli prej – tako, da beležke, ki jih zapišete na papir, takoj spravite v elektronsko
obliko.2 Priloženo visokokakovostno pisalo HP Duet Pen, vključena zbirka aplikacij za produktivnost in številne
razpoložljive aplikacije v spletni trgovini Google Play™ vam omogočajo prilagodljivost pisanja na papir ali tablični
računalnik.
Zmogljiv in povezan
● Hitro se lotite dela – to omogoča izjemno hitra odzivnost aplikacij, osupljivo hitra grafika in dolga življenjska doba
akumulatorja pri procesorju Qualcomm Snapdragon serije 800.1 Najnovejši protokoli 802.11 WiFi,5 Bluetooth®,
podpora za WiFi Direct6 in dodatni visokozmogljivi modul WWAN LTE7 omogočajo vzpostavljanje brezžičnih
povezav.
Posebnosti
● Zaščitite svoj tablični računalnik s preverjanjem pristnosti naprav in funkcijami proti nepooblaščenu spreminjanju.
● Prilagodite svojo rešitev poslovne mobilnosti s storitvami HP Managed Mobility Services.3
● S storitvijo HP Touchpoint Manager upravljajte podatke, varnost in številne blagovne znamke naprav iz oblaka.8 S
funkcijo iskanja naprav na daljavo iščite in zaklenite svoj tablični računalnik ali izbrišite vsebino iz njega.8
● Preprosto povežite svoje naprave z dodatnimi, vodilnimi rešitvami EMM.4
● Do 32 GB pomnilnika,11 povezljivost Micro USB 2.0 in vgrajena komunikacijska orodja vam omogočajo, da naredite
več.
● Inovativna dodatna oprema4 z možnostjo preproste povezave s priključkom Pogo pin z lahkim vstavljanjem
odraža, da je to zares naprava poslovnega razreda. Izbira želenega napajalnika, HP Bluetooth Keyboard Folio ali
HP Paper Folio za uporabo s pisalom HP Duet, omogoča sestavo po lastnih željah.2
● Naj vaši sestanki potekajo brez kablov – svoj zaslon varno delite z drugimi prek tehnologije Miracast.9
● Zanašajte se na podporo, ki ji lahko zaupate – HP-jeva vrhunska omejena garancija in dodatne storitve HP Care.10
● Zaščita HP Accidental Damage Protection pokriva razlito tekočino, udarce, padce in še več.10
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HP Pro Slate 12 Tabela specifikacij

Oblika izdelka

Sivo
Hrbtna plošča z zaščitno prevleko UV, mehka na dotik

Razpoložljiv operacijski
sistem

Android™ 5.0, Lollipop
(Android™ 5.0, Lollipop ali novejši s podporo za Android 4.4.4, KitKat)

Razpoložljivi procesorji

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

Nabor vezij

Vezje je vgrajeno v procesor

Pomnilnik

2 GB LPDDR3-1600 SDRAM
(Hitrosti prenosa podatkov do vključno 1600 MT/s)

Notranji pomnilnik

32 GB eMMC 2

Prikaz

Zaslon z diagonalo 31,24 cm (12,3 palca) s steklom Corning® Concore Glass in premazom proti madežem, 10-točkovna kapacitivna rešitev na dotik (1600 x 1200) 6

Razpoložljiva grafika

Grafične zmožnosti, vgrajene v procesor

Zvočna kartica

Tehnologija DTS Sound+™; Stereo zvočniki na sprednji strani; 3,5-milimetrski kombinirani priključek za slušalke/mikrofon; 2 vgrajena mikrofona (5 dodatnih za ultrazvočno pisalo)

Brezžične tehnologije

Priključek 802.11a/b/g/n/ac z raznovrstnimi antenami (omogočena je funkcija Miracast); Bluetooth® 4.0 + LE; Komunikacija Near Field Communication (NFC), ki jo podpira Android
Beam™ 3,4

Razširitvene reže

1 microSD; 1 nano SIM; Priključek ZIF z zatiči pogo
(Podpira kartice microSD velikosti do 32 GB)

Vrata in priključki

1 vrata Micro USB 2.0; 1 3,5-mm priključek za stereo slušalke/slušalke/mikrofon
(Vrata Micro USB 2.0 podpirajo napajalnik SlimPort, na voljo posebej, kar omogoča vsebino HDMI z ločljivostjo do 1080p)

Spletna kamera

Snemanje videoposnetka 2 MP FHD, možnost snemanja s sprednje strani pri šibki svetlobi; Samodejno ostrenje videoposnetka 8 MP FHD, možnost HDR z zadnje strani pri šibki
svetlobi

Upravljanje varnosti

ARM® TrustZone® (preverjeno izvršilno okolje); Shramba ključev strojne opreme; Šifriranje strojne opreme; Android z izboljšano zaščito; Secure Boot; VPN s certifikatom FIPS 140-2
(256-bitno šifriranje), 256-HW-pospešeno šifriranje za Data-at-Rest (DAR)

Mere

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

Teža

850 g
(Teža je odvisna od konfiguracije.)

Napajanje

Napajalnik 10 W AC (vključuje povezovalni kabel Micro USB 2.0 vrste B)
Litij-ionski polimerni akumulator 37 Wh
Do 14 ur in 45 minut predvajanja videa8

Senzorji

GPS; Senzor svetlobe iz okolice; Merilnik pospeška; eCompass; Giroskop; Tehnologija Near Field Communication (NFC); Senzor bližine; Hallov učinek; Barometer

Okolju prijazno

Nizka vsebnost halogenih snovi; Osvetlitev zaslona brez živega srebra in steklo zaslona brez arzena 5

Ustreznost za električno
učinkovitost

Certifikat ENERGY STAR®

Garancija

1-letna omejena garancija. Enoletna omejena garancija za primarni akumulator. Na voljo so dodatni paketi HP Care Pack, naprodaj posebej
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HP Pro Slate 12
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Prilagojevalnik HP Micro USB
v HDMI/VGA

Hitro in preprosto pošljite zvočne in video vsebine iz tabličnega računalnika v zunanji zaslon, televizijski sprejemnik,
prenosni računalnik ali projektor s HP-jevim prilagojevalnikom Micro USB v HDMI/VGA.

Pisalo HP Duet

Zajemite svoje zapiske in risbe na papir in jih digitalizirajte v tablični računalnik HP Pro Slate z izbirno opremo HP Paper
Folio ali pa pišite neposredno na zaslon tabličnega računalnika s pisalom HP Transcriber, ki deluje na baterije.

Številka izdelka: K2P81AA

Številka izdelka: K3P96AA

Pokrov HP Pro Slate 12
Smart

Zaščitite in prenašajte tablični računalnik HP Pro Slate 12, postavite ga na mizo in prispevajte k ohranitvi življenjske dobe
akumulatorja s pokrovom HP Pro Slate 12 Smart Cover.

2-letna storitev napredne
menjave z zaščito pred
naključnimi poškodbami

Za 2 leti si zagotovite uporabo nadomestne naprave, ki bo dostavljena na vašo lokacijo brez dodatnih stroškov v enem
delovnem dnevu, ter se zaščitite tudi za primere nesreč, kot so padci, udarci in razlitje.

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: K3Q00AA

Številka izdelka: U0VY5E
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HP Pro Slate 12
Opombe k sporočilom
1 Tehnologija Multi-Core je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma aplikacijam. Potrebujete 64-bitni sistem. Zmogljivost se lahko razlikuje glede na

konfiguracijo strojne in programske opreme. Številčenje Qualcomm ni merilo za frekvenco.
2 Zasnovano za uporabo s HP Paper Folio, na voljo posebej in predvidoma spomladi 2015.
3 Izbrane funkcije so na voljo le ob nakupu.
4 Naprodaj posebej.
5 Zahtevana sta brezžična dostopna točka in dostop do interneta. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
6 Za vzpostavljanje povezave potrebujete naprave WiFi Direct.
7 Modul WWAN LTE je izbirna dodatna možnost, mora biti konfiguriran v tovarni in zahteva ločeno pogodbo za storitve. Pri ponudniku storitev se pozanimajte, ali je funkcija razpoložljiva in dosegljiva na vašem območju. Hitrosti povezave se razlikujejo glede na
lokacijo, okolje, stanje omrežja in druge dejavnike. 4G LTE ni na voljo v vseh izdelkih ali regijah.
8 Storitev HP Touchpoint Manager podpira operacijske sisteme Android™, iOS in Windows® ter namizne računalnike, prenosnike, tablične računalnike in pametne telefone različnih proizvajalcev. Ni na voljo v vseh državah. Za informacije o razpoložljivosti obiščite
www.hp.com/touchpoint. Če želite uporabljati storitev HP Touchpoint Manager, se morate nanjo naročiti.
9 Če projektor ali zaslon ni omogočen za delovanje s tehnologijo Miracast, potrebujete zaščitni ključ Miracast (na voljo posebej).
10 Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na vašo geografsko lokacijo. Storitev lahko začnete uporabljati z dnevom nakupa strojne opreme. Veljajo nekateri pridržki in omejitve. Za podrobnosti obiščite spletno mesto
www.hp.com/go/cpc. Za storitve HP veljajo HP-jevi pogoji in določila za storitev, s katerimi se je stranka seznanila ob nakupu. V skladu z veljavno lokalno zakonodajo ima lahko stranka dodatne z zakonom določene pravice, na katere ne vplivajo HP-jevi pogoji in
določila za storitev ali HP-jeva omejena garancija, ki velja za izdelek HP.
11 Za shranjevalne pogone, 1 GB = 1 milijarda bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša. Za sistemsko programsko opremo je dodeljenega do 6 GB prostora na sistemskem disku.

Tehnične specifikacije zanikanja
1 Tehnologija Multi-Core je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma vsej programski opremi. Zmogljivost se lahko razlikuje glede na konfiguracijo strojne in

programske opreme. Sistem številčenja Qualcomm ni merilo za frekvenco.
2 Za trde diske, 1 GB = 1 milijarda bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša. 5,1 GB eMMC je namenjenih operacijskemu sistemu in njegovim particijam.
3 Potrebujete brezžično dostopno točko in internetno storitev (naprodaj posebej). Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena. Specifikacije za 802.11ac WLAN so samo osnutek in niso končne. Če se končne specifikacije razlikujejo od osnutka, to
lahko vpliva na zmožnost komunikacije prenosnega računalnika z drugimi napravami 802.11ac WLAN.
4 Tehnologija Miracast deluje samo z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Miracast. Za ogled slik visoke ločljivosti potrebujete vsebino visoke ločljivosti (HD). Za podrobnosti si oglejte spletno mesto http://wi-fi.org/miracast.
5 Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke količine halogenih snovi.
6 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.
7 Izbirni elementi so naprodaj posebej ali kot dodatki.
8 Preizkusilo podjetje HP pod naslednjimi pogoji: neprekinjeno predvajanje videoposnetkov HD, ločljivost zaslona 720p (1280x720), svetlost zaslona 150 nitov, 50-odstotna raven glasnosti sistema, predvajanje iz zunanjega pomnilnika, priključene slušalke,
vklopljen letalski način z onemogočeno povezavo WiFi. Dejanska življenjska doba akumulatorja se razlikuje glede na konfiguracijo, največja zmogljivost pa se bo s časom in uporabo zmanjšala.

Več informacij na
www.hp.eu/notebooks
Zaženite HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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