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HP Pro Slate 8
Beskyttet, kraftfuld og let at have med på farten
Du kan arbejde problemfrit med HP
Pro Slate 8, som er en komplet
tablet-pc, der kører Android™ Lollipop
med arbejdsprofiler i originalt format –
en funktion i Android™ for Work – og
har hardwarekompatibel sikkerhed, en
Qualcomm Snapdragon 800
Series-processor og en integreret HP
Duet Pen.
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Hårdfør databeskyttelse
● Du får knivskarp sikkerhed og nem styring med den professionelle Android™-tablet-pc, som har integreret
hardwaresikkerhed i topklasse, der styres via HP Touchpoint Manager,3 HP Managed Mobility-tjenester3 og
valgfrie Enterprise Mobility Management-pakker fra tredjepart.4
Opret indhold, mens du er på farten
● Du kan nu være mere produktiv end nogensinde før, fordi du straks kan digitalisere papirnoter.2 Den
medfølgende HP Duet Pen i høj kvalitet, den integrerede pakke med produktivitetsapps samt et sort udvalg af
apps på Google Play giver dig fleksibilitet til at skrive på papir eller på tablet-pc'en.
Form og funktion
● Du er klar til arbejde uanset tid og sted med en professionel tablet-pc, som giver dig lang batterilevetid, en mere
naturlig læseoplevelse grundet 4:3-billedformatet samt et udvalg af valgfrit og smart tilbehør.4
Præsentationer uden ledninger
● Du kan holde møder uden ledningsrod ved at dele skærmen på en projektor eller computerskærm ved hjælp af
et sikkert, trådløst skærmlink, som er klar til brug via Miracast, der let kan konfigureres og som har live-markører
og notefunktion.5
Fremhævede funktioner
● Beskyt din tablet-pc med enhedsgodkendelse samt funktioner, der ikke kan pilles ved.
● Tilpas virksomhedens mobilløsning med HP Managed Mobility Services.3
● Du kan administrere data, sikkerhed samt et bredt udvalg af enheder fra forskellige producenter via netskyen
med HP Touchpoint Manager.6 Du kan også bruge Find enhed til at finde, låse og slette tablet-pc'en via
fjernadgang.6
● Det er nemt at integrere enhederne med de valgfri og førende EMM-løsninger.4
● Du får hurtig app-reaktionstid og fantastik grafik fra Qualcomm-processoren.1
● Du kan opleve en enestående, ultrahøj 2048 x 1536-opløsning i Full HD på en Corning® Gorilla® Glass-skærm,
der måler 20 cm (7,9").
● Der er adgang til data, netværk og enheder via mulighederne for trådløs forbindelse.
● Du kan få mere fra hånden med mere lagerplads på op til 32 GB,8 mikro-USB-forbindelse samt integrerede
kommunikationsværktøjer.
● Hold det på første klasse hele vejen med det innovative, valgfrie tilbehør4, som er nemt at slutte til med
nulkraftsfjederstikket. Gør den til din helt egen med et udvalg af adaptere, HP Bluetooth Keyboard Folio eller HP
Paper Folio til brug med HP Duet Pen.2
● Sæt din lid til support, du kan stole på, med HP's begrænsede garanti i verdensklasse samt valgfrie HP
Care-tjenster.7
● Væskespild, fald og tab dækkes med HP Accidental Damage Protection.7
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HP Pro Slate 8 Specifikationstabel

Produktdesign

Grå
Soft-touch-bagpanel med UV-beskyttende overflade

Tilgængelige
operativsystemer

Android™ 5.0, Lollipop
(Android™ 5.0, Lollipop, eller nyere med understøttelse af Android 4.4.4, KitKat)

Tilgængelige processorer

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

Chipsæt

Chipsættet er indbygget i processoren

Hukommelse

2 GB LPDDR3-1600 SDRAM
(Overførselshastigheder på op til 1600 MT/s)

Internt storage

16 GB eMMC; 32 GB eMMC 2

Skærm

FHD QXGA-skærm på 20,06 cm (7,9") (diagonalt) med Corning® Gorilla® Glass 3 samt smudsafvisende overflade, 10-punkts kapacitiv berøringsløsning (2048 x 1536) 6

Tilgængelige grafikkort

Grafikkort integreret i processor

Lyd

DTS Sound+™; Stereohøjttalere, der vender fremad; 3,5 mm kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik; 2 integrerede mikrofoner (5 ekstra til ultralydspen)

Trådløse teknologier

802.11a/b/g/n/AC med antennediversitet (Miracast-aktiveret); Bluetooth® 4.0 + LE; Nærfeltskommunikation (NFC), der understøtter Android Beam™ 3,4

Udvidelsesstik

1 mikro-SD; 1 nano-SIM; ZIF-stik med fjederstik
(Understøtter mikro-SD-kort op til 32 GB)

Porte og stik

1 mikro-USB 2.0; 1 3,5 mm stereohovedtelefon-/ hovedtelefon-/mikrofonstik
(Mikro-USB 2.0-porten understøtter SlimPort-adapteren, som skal anskaffes særskilt, hvilket giver HDMI-indhold i en opløsning op til 1080p)

Webcam

2 MP FHD-videooptagelse, fungerer i lav belysning, sidder på forsiden; 8 MP FHD-autofokus til video, HDR mulig i lav belysning, sidder på bagsiden

Sikkerhedsstyring

ARM® TrustZone® (trusted execution-miljø); Lagring af hardwarenøgle; Hardwarekryptering; Android med forbedret sikkerhed; Sikker opstart; FIPS 140-2-certificeret VPN (256-bit
kryptering), 256-HW-funktion til accelereret kryptering for Data-at-Rest (DAR)

Mål

136,99 x 7,99 x 206,99 mm

Vægt

350 g
(Vægten afhænger af konfigurationen.)

Strømforsyning

10 W vekselstrømsadapter til opladning (mikro-USB 2.0 type B-tilslutningskabel følger med)
21 WHr litium-ion polymer
Videoafspilning i op til 13 timer og 45 minutter8

Sensorer

GPS; Sensor til måling af omgivende lys; Accelerationsmåler; eCompass; Gyroskop; Nærfeltkommunikation (NFC); Nærhed; Hall-effekt; Barometer

Miljøansvar

Lavt halogenindhold; Kviksølvfri bagbelysning samt arsenfrit glas 5

Garanti

1 års begrænset garanti. 1 års begrænset garanti på primært batteri. Valgfri HP Care Packs, som sælges separat
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HP Pro Slate 8
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP mikro-USB til
HDMI/VGA-adapter

Med HP's mikro-USB til HDMI/VGA-adapter kan du hurtigt og nemt sende video- og lydindhold i HD-kvalitet fra
tablet-pc'en til en ekstern skærm, et tv, en bærbar computer eller en projektor.

HP Duet Pen

Du kan skrive noter og tegne på papir og lægge det hele direkte ind på HP Pro Slate-tablet-pc'en i digital form med den
valgfri HP Paper Folio. Du kan også skrive direkte på tablet-pc'ens skærm med den batteridrevne HP Transcriber Pen.

Produktnummer: K2P81AA

Produktnummer: K3P96AA

Kraftigt HP Pro 8-etui

Du kan beskytte tablet-pc'en mod stød og slag, uanset hvor du arbejder, med det stilfulde, hårdføre og kraftige HP Pro
8-etui.

Produktnummer: K3P97AA

HP Pro 8 Smart-omslag

Beskyt din tablet-pc, tag den med, sæt den på et bord eller skrivebord, og forlæng batterilevetiden ved hjælp af HP Pro
Slate Smart-omslaget.

Produktnummer: K3P99AA

2 års udvidet bytteservice
med dækning af hændelige
skader

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Få en ny enhed leveret med fri forsendelse til din adresse næste hverdag og bliv dækket også i tilfælde af uheld som tab,
stød og spild i to år.

Produktnummer: U0VY5E
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HP Pro Slate 8
Fodnoter
1 Multi-Core er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. 64-bit-computersystem er påkrævet. Ydeevnen afhænger af hardware- og

softwarekonfigurationen. Qualcomms nummerering er ikke et mål for clock-hastighed.
2 Designet til brug med HP Paper Folio, der sælges separat og planlægges til salg i foråret 2015.
3 Visse funktioner er kun til rådighed ved køb.
4 Sælges separat.
5 Miracast-dongle (skal anskaffes separat) er nødvendig, hvis projektoren eller skærmen ikke fungerer med Miracast.
6 HP TouchPoint Manager understøtter Android™-, iOS- og Windows®-operativsystemer samt pc'er, bærbare pc'er, tablet-pc'er og smartphones fra diverse producenter. Fås ikke i alle lande. Læs mere om tilgængelighed på www.intel.com/info/. Der kræves tegning
af abonnement for brug af HP Touchpoint Manager.
7 Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs afhænger af din geografiske placering. Servicen starter på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Du kan finde flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er
omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som blev leveret eller anført til kunden ved købet. Kunden kan have ekstra lovbestemte rettigheder i henhold til relevant lokal lovgivning, og disse rettigheder er ikke på nogen måde påvirket af HP's vilkår og
betingelser for brug af tjenesten eller den HP-garanti, der følger med HP-produktet.
8 I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard byte. Den faktiske, formaterede kapacitet er mindre. Op til 6 GB af systemdrevet er reserveret til systemsoftwaren.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1 Multi-core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevnen afhænger af hardware- og softwarekonfigurationen. Qualcomms

nummereringssystem er ikke et mål for clock-hastighed.
2 I forbindelse med harddiske er 1 GB = 1 milliard byte. Den reelle formaterede kapacitet er mindre. 5,1 GB af eMMC'en er dedikeret/allokeret til operativsystemet samt operativsystemets partitioner.
3 Der kræves trådløst adgangspunkt samt forbindelse til internettet, som skal købes separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse hotspots. Specifikationerne for 802.11n WLAN foreligger kun i kladdeform og er ikke endelige. Hvis de endelige
specifikationer adskiller sig fra kladdespecifikationerne, kan det få indflydelse på den bærbare computers mulighed for at kommunikere med andre 802.11ac WLAN-enheder.
4 Miracast-teknologi fungerer kun med enheder, der er klar til Miracast. Der kræves HD-indhold, for at der kan ses billeder i HD-opløsning. Læs mere på http://wi-fi.org/miracast.
5 Eksterne strømforsyninger, lysnetledninger, kabler og eksterne enheder indeholder ikke lave mængder halogen. Reservedele anskaffet efter køb indeholder muligvis ikke lave mængder halogen.
6 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder.
7 Valgfrie varer sælges separat eller som tilbehør.
8 Testet af HP med uafbrudt HD-videoafspilning, opløsning på 720p (1280 x 720), lysstyrke på 150 nit, systemets lydniveau indstillet til 50 %, afspilning fra eksternt lager, hovedtelefon tilsluttet og flytilstand slået fra. Den faktiske batterilevetid afhænger af
konfigurationen, og den maksimale kapacitet bliver mindre med tiden.

Få mere at vide på
www.hp.eu/notebooks
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og planer for teknologiopdatering, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine it-mål. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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