גיליון נתונים

HP Pro Slate 8
מוגן ,חזק ונייד במיוחד
עבוד בצורה חלקה עם ,HP Pro Slate 8
מחשב לוח מלא שבו פועל ™Android
 Lollipopעם פרופילי עבודה מקוריים,
מאפיין של  ,Android™ for Workעם
אבטחה מותאמת לחומרה ,מעבד מסדרה
 , Qualcomm Snapdragon 800ועט HP
.Duet
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הגנת נתונים מוקשחת
● קבל אבטחה ושליטה מלאות עם מחשב לוח ™ Androidברמה מסחרית שמשתמש באבטחת חומרה ברמה עסקית המנוהלת על-ידי
 3HP Managed Mobility Services 3,HP Touchpoint Managerוחבילות צד שלישי אופציונליות של ניהול ניידות לארגונים4.
צור תוכן תוך כדי תנועה
● השג פרודוקטיביות רבה יותר מאי פעם על-ידי הפיכת ההערות שאתה כותב על נייר להערות דיגיטליות באופן מיידי 2.עט HP Duet
בעל הנאמנות הגבוהה הכלול במוצר ,החבילה המשולבת של יישומי פרודוקטיביות ומגוון היישומים הזמינים בGoogle Play™-
מעניקים לך את הגמישות הדרושה לכתיבה על נייר או במחשב הלוח שלך.
עיצוב ופונקציונליות
● תוכל להיות מוכן לעסקים בכל מקום ובכל זמן בעזרת מחשב לוח ברמה עסקית המספק חיי סוללה ארוכים ,חוויית קריאה טבעית
יותר עם יחס גובה-רוחב של  4:3וחבילת אביזרים אופציונליים נוחים4.
מצגות ללא צורך בחיבור
● אתה יכול לנהל פגישות ללא כבלים כשאתה משתף את המסך שלך על-גבי מקרן או צג ,באמצעות קישור לתצוגה אלחוטית
מאובטחת ומותאמת לפעילות עסקית דרך  ,Miracastעם הגדרה נוחה ,סמנים חיים והוספת ביאורים5.

כולל
● עזור להגן על מחשב הלוח שלך באמצעות אימות התקן ומאפיינים עמידים בפני שימוש לרעה.
● התאם אישית את פתרון הניידות הארגוני שלך באמצעות 3.HP Managed Mobility Services
6
● נהל נתונים ,אבטחה ומגוון רחב של התקנים ממותגים מהענן באמצעות  .HP Touchpoint Managerהשתמש ב'איתור התקן' כדי
לאתר ,לנעול ולמחוק את מחשב הלוח שלך מרחוק6.
● שלב בקלות את ההתקנים שלך עם פתרונות  EMMמובילים אופציונליים4.
● קבל תגובה מהירה של יישומים וגרפיקה חדה בזכות מעבד 1.Qualcomm
● תוכל ליהנות מרזולוציית  Full HDמדהימה וגבוהה במיוחד של  2048 x 1536במסך בגודל  20ס"מ ) 7.9אינץ'( באלכסון עם
זכוכית ®.Corning® Gorilla
● קבל גישה לנתונים ,לרשת ולהתקנים שלך בעזרת אפשרויות של קישוריות אלחוטית.
● בצע פעולות רבות יותר עם אחסון של עד  8,32 GBקישוריות  micro USBוכלי תקשורת משולבים.
● התקדם לרמה עסקית בעזרת אביזרים אופציונליים חדשניים 4שמתחברים בקלות באמצעות מחבר של פין קפיצי שאינו דורש כוח.
התאם אותו לצרכיך בעזרת מבחר מתאמים HP Bluetooth Keyboard Folio ,או  HP Paper Folioלשימוש עם עט 2.HP Duet
● סמוך על תמיכה אמינה עם אחריות מוגבלת ברמה עולמית של  HPושירותי  HP Careהאופציונליים7.
● קבל הגנה מפני נפילות ,חבטות והתזת נוזלים בעזרת ההגנה של  HPמפני נזקי תאונות7.
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אחריות

אפור
לוח אחורי רך ונעים למגע עם ציפוי מגן UV

Lollipop ,Android™ 5.0
) Lollipop ,Android™ 5.0ואילך עם תמיכה ב(KitKat ,Android 4.4.4-
 4 ,2.3 GHz) Qualcomm® Snapdragon® 800ליבות(

1

מערך שבבים משולב במעבד
זיכרון  LPDDR3-1600 SDRAMשל 2 GB
)קצבי העברה של עד (1,600 MT/s

 eMMCשל  eMMC ;16 GBשל 32 GB

2

מסך  FHD QXGAבגודל  20.06ס"מ ) ("7.9באלכסון עם זכוכית  Corning® Gorilla® Glass 3וציפוי נגד הכתמה ,פתרון מגע קיבולי של  10נקודות )2048 x 1536) 6
כרטיס גרפי משולב במעבד
שמע ™ ;DTS Sound+רמקולי סטריאו קדמיים; שקע משולב לאוזניות/מיקרופון של  3.5מ"מ;  2מיקרופוני שמע משולבים ) 5נוספים לעט על-קולי(
 802.11a/b/g/n/acעם מגוון אנטנות )מותאם ל ;Bluetooth® 4.0 + LE ;(Miracast-תקשורת שדה קרוב ) (NFCעם תמיכה בAndroid Beam™-

3,4

כרטיס  ;MicroSD; nano SIMמחבר  ZIFעם פינים קפיציים
)תומך בכרטיסי  microSDעד (32 GB

יציאת  ;Micro USB 2.0שקע אוזניות/מיקרופון סטריאו של  3.5מ"מ;
)יציאת  Micro USB 2.0תומכת במתאם  SlimPortשנמכר בנפרד ומספק תוכן  HDMIברזולוציה של עד (1080p

מצלמה קדמית של  2 MPלהקלטת וידאו  ,FHDעם תמיכה בתאורה נמוכה; מצלמה אחורית של  8 MPעם מיקוד אוטומטי ו ,FHD-ותמיכה בעיבוד  HDRבתאורה נמוכה

®) ARM® TrustZoneסביבת הפעלה מהימנה(; מאגר מפתחות חומרה; הצפנת חומרה;  Androidעם אבטחה משופרת; אתחול מאובטח; ) FIPS 140-2 Certified VPNהצפנה של  ,(256-bitהצפנת חומרה
משופרת של  256עבור (DAR) Data-at-Rest
 206.99 x 7.99 x 136.99מ"מ

 350ג'
)המשקל משתנה בהתאם לתצורה(.

מתאם טעינה  ACשל  10וואט )כולל כבל חיבור  micro USB 2.0מסוג (B
סוללת פולימר ליתיום יון21 WHr ,
הפעלת וידאו של עד  13שעות ו -45דקות8

 ;GPSחיישן תאורת רקע; מד תאוצה;  ;eCompassג'ירוסקופ;  ;(NFC) Near Field Communicationקירבה; אפקט הול; ברומטר
דל בהלוגן; התאורה האחורית של הצג נטולת כספית וזכוכית הצג נטולת ארסן

5

אחריות מוגבלת לשנה אחת .אחריות מוגבלת לשנה אחת על הסוללה הראשית .חבילות  HP Care Packאופציונליות זמינות ,נמכרות בנפרד
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HP Pro Slate 8
אביזרים ושירותים )לא כלול(
מתאם HP Micro USB
לHDMI/VGA-

שלח במהירות ובקלות את תוכן השמע והווידאו בחדות גבוהה ממחשב הלוח שלך לצג חיצוני ,לטלוויזיה ,למחשב נייד או למקרן ,בעזרת
מתאם  HP Micro HDMI/VGAל.USB-

מספר מוצרK2P81AA :

עט HP Duet

רשום הערות וצייר ציורים על נייר ולאחר מכן תעתק אותם בצורה דיגיטלית למחשב הלוח  HP Pro Slateבאמצעות לוח הכתיבה האופציונלי
 ,HP Paper Folioאו כתוב ישירות על מסך מחשב הלוח ,באמצעות עט  HP Transcriberהמופעל באמצעות סוללה.

תיק קשיח למחשב לוח HP Pro 8

הגן על מחשב הלוח שלך מפני חבטות בכל מקום שאתה עובד בו בעזרת הכיסוי הקשיח  HP Pro 8העמיד והמסוגנן בעיצוב עסקי.

כיסוי חכם למחשב לוח HP Pro 8

הכיסוי החכם  HP Pro Slateמאפשר לך להגן על מחשב הלוח  HP Pro Slateולשאת אותו איתך ,להציב אותו על שולחן או על שולחן עבודה,
ולחסוך בחיי הסוללה.

שירות החלפה מתקדם למשך
שנתיים עם Accidental
Damage Protection

קבל התקן חלופי שיסופק ישירות אליך ללא דמי משלוח ביום העבודה הבא ותיהנה מהגנה של אחריות למשך שנתיים גם במקרה של תאונות
כגון נפילות ,חבטות והתזות נוזלים.

מספר מוצרK3P96AA :

מספר מוצרK3P97AA :

מספר מוצרK3P99AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

מספר מוצרU0VY5E :
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HP Pro Slate 8
הערות שוליים להעברת הודעות
 Multi-Core 1מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .נדרשת מערכת מחשוב  .64-bitהביצועים משתנים בהתאם לתצורות החומרה והתוכנה שלך .המספור של  Qualcommאינו מהווה יחידת מדידה של
מהירות השעון.
 2מיועד לשימוש עם נייר  ,HP Paper Folioשנמכר בנפרד וצפוי להיות זמין באביב .2015
 3מאפיינים נבחרים זמינים רק עם הרכישה.
 4לרכישה בנפרד.
 5פלאג של ) Miracastנמכר בנפרד( דרוש אם המקרן או הצג אינם מותאמים ל.Miracast-
 HP Touchpoint Manager 6תומך במערכות ההפעלה ™ ,iOS ,Androidו Windows®-ובמחשבים שולחניים ,מחשבים ניידים ,מחשבי לוח וטלפונים חכמים של מגוון יצרנים .לא זמין בכל המדינות/אזורים .בקר באתר  www.hp.com/touchpointלקבלת מידע על הזמינותHP Touchpoint Manager .
מחייב רכישת מנוי.
] [7רמות שירות וזמני תגובה לחבילות תמיכה  HP Care Packעשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך .השירות מתחיל במועד רכישת החומרה .בכפוף למגבלות .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת  .www.hp.com/go/cpcשירותי  HPכפופים לתנאים ולהתניות של  HPבנוגע לשירות ,המסופקים או
מוסברים ללקוח בעת הרכישה .ללקוח עשויות להיות זכויות חוקתיות נוספות הקבועות בחוק המקומי ,וזכויות אלה אינן מושפעות בשום דרך מהתנאים וההתניות של  HPבנוגע לשירות או מהאחריות המוגבלת של  HPהמסופקת עם מוצר  HPשברשותך.
 8עבור כונני אחסון 1 = 1 GB ,מיליארד בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד  6 GBשל דיסק המערכת שמורים לתוכנת המערכת.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים
] Multi-Core [1מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או התוכנות יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .הביצועים משתנים בהתאם לתצורות החומרה והתוכנה שלך .מערכת המספור של  Qualcommאינה מהווה יחידת מדידה של מהירות השעון.
 2עבור כוננים קשיחים 1 = GB ,מיליארד בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר 5.1GB .מתוך ה eMMC-הם ייעודיים/מוקצים למערכת ההפעלה ולמחיצות מערכת ההפעלה.
] [3נדרשים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט ,לרכישה בנפרד .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת .המפרטים עבור רשת  WLANבתקן  802.11acהם מפרטי טיוטה ואינם סופיים .אם המפרטים הסופיים שונים ממפרטי הטיוטה ,הדבר עלול להשפיע על היכולת של המחשב הנייד
לקיים תקשורת עם התקני  WLANאחרים בתקן .802.11ac
 4טכנולוגיית  Miracastפועלת רק עם התקנים אחרים התומכים ב .Miracast-דרוש תוכן בחדות גבוהה ) (HDכדי להציג תמונות בחדות גבוהה .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת .http://wi-fi.org/miracast
 5ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
] [6דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 7פריטים אופציונליים נמכרים בנפרד או כמאפייני הרחבה.
 8נבדק על-ידי ,HPבאמצעות הפעלת וידאו רציפה בחדות גבוהה ,רזולוציה של  720פיקסלים ) ,(1,280x720בהירות של  ,150 nitsעוצמת השמע של המערכת מכוונת לרמה של  ,50%הפעלה מאחסון חיצוני ,אוזניות מחוברות ,אלחוט כבוי .חיי הסוללה בפועל עשויים להשתנות בהתאם לתצורה,
והקיבולת המרבית תפחת באופן טבעי עם הזמן והשימוש.

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/notebooks
השתמש בשירותים הפיננסיים של HP

גלה אפשרויות תשלום חודשיות ותוכניות לרענון טכנולוגיה שיכולות לספק יותר גמישות ולסייע לך לעמוד ביעדי ה .IT-מידע נוסף זמין בכתובת .www.hp.com/go/hpfs

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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