Veri sayfası

HP Pro Slate 12
Son derece güvenli ve güçlü performans ve üretkenlik için güçlendirilmiştir
Yerel Çalışma Profilleriyle Android™ for
Work platformunun bir özelliği olan
Android™ Lollipop sürümünü çalıştıran
HP Pro Slate 12 ile sorunsuz çalışır ve
donanım özellikli güvenliğe,
Qualcomm Snapdragon 800 serisi
işlemciye ve dahili HP Duet Kalemine
sahiptir.
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Hakim olmak için tasarlanmıştır
● 1600 x 1200 HD çözünürlük, tam sayfa içeriğin doğal okunabilmesi için 4:3 en boy oranı ve etkileyici bir Corning®
Concore® Glass ekranla iş yapmaya hazır bir 31,24 cm'lik (12,3 inç) tablet üzerinde işlerinizi halledin.
Güçlendirilmiş veri koruma
● Ticari sınıf bir Android™ tabletle ve HP Touchpoint Manager8 tarafından yönetilen tümleşik iş sınıfı donanım
güvenliği, HP Yönetilen Mobilite Hizmetleri3 ve isteğe bağlı üçüncü taraf Kurumsal Mobilite Yönetimi Program
Paketleri4 ile her yönüyle güvende olacak ve kontrolü elinizden bırakmayacaksınız.
Hareket halinde içerik oluşturun
● Kağıda yazdığınız notları anında dijitale dönüştürerek her zamankinden daha da üretken olabilirsiniz.2 Ürünle
birlikte verilen yüksek kaliteli HP Duet Kalemi, tümleşik üretkenlik uygulamaları paketi ve Google Play™ üzerinde
kullanılabilen çeşitli uygulamalar size ister kağıda ister tabletinize yazma esnekliği sağlar.
Güçlü ve bağlı
● Yıldırım hızındaki uygulama yanıt verme süreleri, olağanüstü hızlı grafikler ve Qualcomm Snapdragon 800 serisi
işlemcinin sunduğu uzun pil ömrü sayesinde hızla çalışın.1 En son 802.11 WiFi protokolleri,5 Bluetooth®, WiFi
Direct desteği,6 ve isteğe bağlı yüksek performanslı LTE WWAN modülüyle kablosuz bağlanın.7
Özellikler
● Aygıt kimlik doğrulama ve kurcalamaya karşı dayanıklı özellikleri sayesinde tabletinizin korunmasına yardımcı
olun.
● HP Yönetilen Mobilite Hizmetleri ile kurumsal mobilite çözümünüzü özelleştirin.3
● Verileri, güvenliği ve çeşitli markalı aygıtları HP Touchpoint Manager ile buluttan yönetin.8 Tabletinizi uzaktan
bulmak, kilitlemek ve silmek için Aygıt Bulma özelliğini kullanın.8
● Aygıtlarınızı isteğe bağlı, önde gelen EMM çözümleriyle kolayca tümleştirin.4
● 32 GB depolama,11 mikro USB 2.0 bağlantısı ve tümleşik iletişim araçlarıyla daha fazlasını yapın.
● Sıfır güç gerektiren, yay pimli konektörle kolayca bağlanan yenilikçi, isteğe aksesuarlarla4 iş sıfınında yer alan tüm
özelliklere kavuşun. Adaptör seçenekleri ve HP Duet Kalemi ile kullanım için HP Bluetooth Klavye Folyosu veya HP
Kağıt Folyo seçeneğiyle istediğiniz gibi kullanın.2
● Toplantılarda ekranınızı kabloya gerek kalmadan Miracast üzerinden güvenli olarak paylaşın.9
● HP'nin dünya çapında sınırlı garantisi ve isteğe bağlı HP Care Hizmetleri ile güvenebileceğiniz desteğe güvenin.10
● HP Beklenmeyen Hasar Koruması ile sıvı dökülmeleri, çarpmalar, düşmeler ve daha fazlasına karşı güvence elde
edin.10
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HP Pro Slate 12 Teknik Özellikler Tablosu

Ürün tasarımı

Gri
UV koruyucu kaplamalı yumuşak arka panel

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Android™ 5.0, Lollipop
(Android™ 5.0, Android 4.4.4 işletim sistemini destekleyen Lollipop veya üstü, KitKat)

Kullanılabilir İşlemciler

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

Yonga kümesi

Yonga seti işlemciyle tümleşiktir

Bellek

2 GB LPDDR3-1600 SDRAM
(En fazla 1600 MT/s aktarım hızları)

Dahili depolama

32 GB eMMC 2

Ekran

31,24 cm (12,3") diyagonal ekran, Corning® Concore Glass cam ve kalıntılara karşı dirençli kaplama, 10 noktadan kapasitif dokunmatik çözümü (1600 x 1200) 6

Kullanılabilir Grafik İşlemciler İşlemciyle tümleşik grafik kartı
Ses

DTS Sound+™; Ön tarafta stereo hoparlörler; 3,5 mm birleşik kulaklık/mikrofon jakı; 2 tümleşik ses mikrofonu (ultrasonik kalem için 5 adet ek)

Kablosuz Teknolojileri

anten çeşitliliğine sahip 802.11a/b/g/n/AC (Miracast özellikli); Bluetooth® 4.0 + LE; Android Beam™ özelliğini destekleyen Yakın Alan İletişimi (NFC) 3,4

Genişletme Yuvaları

1 microSD; 1 nano SIM; Yay pimli ZIF konektörü
(32 GB'ye kadar microSD kartlarını destekler)

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

1 mikro USB 2.0; 1 3,5 mm stereo kulaklık/kulaklık/mikrofon jakı
(Mikro USB 2.0 bağlantı noktası ayrı satılan, 1080p çözünürlüğe kadar HDMI içerikleri sağlayan SlimPort adaptörünü destekler)

Web kamerası

2 MP FHD video kaydı, düşük ışık özellikli ön kamera; 8 MP FHD video otomatik odaklı, HDR düşük ışık özellikli arka kamera

Güvenlik Yönetimi

ARM® TrustZone® (güvenilir yürütme ortamı); Donanım anahtarı deposu; Donanım şifreleme; Geliştirilmiş Güvenlikli Android; Güvenli Önyükleme; FIPS 140-2 Sertifikalı VPN (256 bit
şifreleme), Data-at-Rest (DAR) için 256 HW hızlı şifreleme

Boyutlar

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

Ağırlık

850 gr
(Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir.)

Güç

10 W AC adaptörü (mikro USB 2.0 tip B bağlantısı kablosu içerir) şarj etme
37 WHr Li-ion polimer
14 saat 45 dakikaya kadar video oynatma8

Algılayıcılar

GPS; Ortam ışığı sensörü; Hız ölçer; eCompass; Jiroskop; Yakın Alan İletişimi (NFC); Yakınlık algılayıcı; Hall etkisi; Barometre

Çevre koruma

Düşük halojen; Cıva içermeyen ekran arkadan aydınlatma ve arsenik içermeyen ekran camı 5

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı

Garanti

1 yıllık sınırlı garanti. Birincil pilde 1 yıllık sınırlı garanti. İsteğe bağlı HP Care Pack vardır, ayrı olarak satılır
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HP Pro Slate 12
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Mikro USB - HDMI/VGA
Adaptör

HP Mikro USB - HDMI/VGA adaptörü ile tabletinizdeki yüksek çözünürlüklü ses ve video içeriklerini hızlı ve kolay bir şekilde
bir harici ekran, TV, dizüstü bilgisayar veya projektöre gönderin.

HP İkili Kalem

Notlarınızı ve çizimlerinizi kağıda geçirin ve isteğe bağlı HP Kağıt Folyo ile HP Pro Slate tabletinizde dijitalleştirin veya pille
çalışan HP Tanıyıcı kalem ile doğrudan tabletinizin ekranına yazın.

Ürün numarası: K2P81AA

Ürün numarası: K3P96AA

HP Pro Slate 12 Sert Kılıf

Şık, dayanıklı, iş amaçlı ve sağlam HP Pro Slate 12 Sert Kılıfı ile çalıştığınız her yerde tabletinizi çarpmalara karşı koruyun.

HP Pro Slate 12 Akıllı Kılıf

HP Pro Slate 12 Akıllı Kapağı ile HP Pro Slate 12 tabletinizi kaplayın ve taşıyın, masa veya sıra üzerine yerleştirin ve pilden
tasarruf elde edin.

Ürün numarası: K3P98AA

Ürün numarası: K3Q00AA

2 yıllık Kaza Sonucu Hasar
koruması içeren Gelişmiş
Değiştirme garantisi

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

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
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HP Pro Slate 12
Mesaj Altbilgileri
1 Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. 64 bit bilgi işlem sistemi gereklidir. Performans, donanım ve yazılım

yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Qualcomm'un kullandığı numaralandırma yöntemi, saat hızlarının ölçümü anlamına gelmez.
2 Ayrı olarak satılan ve Bahar 2015'te piyasaya sunulması planlanan HP Kağıt Folyo ile kullanım için tasarlanmıştır.
3 Belirli özellikler yalnızca satın alınarak kullanılabilir.
4 Ayrı satılır.
5 Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gereklidir. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
6 WiFi Direct aygıtları için bağlantı gerekir.
7 WWAN LTE modülü isteğe bağlıdır, fabrikada yapılandırılması gerekir ve ayrı olarak satın alınan hizmet sözleşmesi gerektirir. Servis sağlayıcınızdan hizmetin verilip verilmediğini ve hizmetin kapsamını öğrenin. Bağlantı hızları; konum, çevre, ağ koşulları ve diğer
etkenlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. 4G LTE özelliği, tüm ürünlerde ve tüm bölgelerde mevcut değildir.
8 HP Touchpoint Manager uygulaması Android™, iOS ve Windows® işletim sistemlerini ve çeşitli üreticilerin bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarını destekler. Tüm ülkelerde kullanılamayabilir. Kullanılabilirlik bilgileri için www.hp.com/touchpoint
adresine bakın. HP Touchpoint Manager bir abonelik satın alınmasını gerektirir.
9 Miracast donanım kilidi (ayrı olarak satılır), projektör veya monitör Miracast özellikli değilse gereklidir.
10 HP Care Pack hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişebilir. Hizmet donanımın satın alındığı tarihte başlar. Belirli sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. www.hp.com/go/cpc. HP hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya
satın alma esnasında Müşteriye bildirilen HP şart ve koşullarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca başka yasal haklara sahip olabilir ve HP hizmet şart ve koşulları veya HP Ürünü ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garanti bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.
11 Sabit sürücüler için, GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. Sistem diskinin en fazla 6 GB'lik bölümü sistem yazılımına ayrılır.

Teknik özellikler yasal uyarılar
1 Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans, donanım ve yazılım yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik

gösterir. Qualcomm'un kullandığı numaralandırma sistemi, saat hızlarının ölçümü anlamına gelmez.
2 Sabit sürücüler için, GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. eMMC'nin 5,1 GB'lik kısmı işletim sistemi ve işletim sistemi bölümlerine atanmıştır/ayrılmıştır.
3 Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gereklidir ve ayrı olarak satılır. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır. 802.11ac WLAN için teknik özellikler, taslak niteliğindedir ve nihai değildir. Nihai teknik özellikler, taslak teknik özelliklerden farklı
olursa, bu durum dizüstü bilgisayarın diğer 802.11ac WLAN aygıtlarıyla iletişim kurma özelliğini etkileyebilir.
4 Miracast teknolojisi yalnızca Miracast özellikli aygıtlarla çalışır. Yüksek tanımlı görüntüleri görüntülemek için yüksek tanımlı (HD) içerik gereklidir. Ayrıntılar için bkz. http://wi-fi.org/miracast.
5 Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın almadan sonra elde edilen servis parçaları Düşük Halojen olmayabilir.
6 HD görüntüleri görebilmek için HD içerik gerekir.
7 İsteğe bağlı özellikler ayrıca veya eklenti özellik olarak satılır.
8 HP tarafından kesintisiz HD video oynatılarak, 720p (1280x720) çözünürlükte, 150 nit parlaklıkta, %50 sistem ses düzeyinde, harici depolamadan oynatılarak, kulaklık takılı ve WiFi devre dışı bırakılarak uçuş modu açık olarak test edilmiştir. Gerçek pil ömrü
yapılandırmaya bağlı olarak değişir ve maksimum kapasitenin zaman geçtikçe ve kullanıldıkça azalması doğal bir durumdur.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/notebooks
HP Finans Hizmetleri ile çalışın

BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
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