Datasheet

HP Pro Slate 8
Beveiligd, krachtig en ultra-mobiel
Werk naadloos met de HP Pro Slate 8,
een full HD tablet met daarop
Android™ Lollipop met standaard
Work-profielen, een functie van
Android™ voor het werk,
hardwarebeveiliging, een Qualcomm
Snapdragon 800 serie-processor en
een HP Duet Pen.
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Robuuste databescherming
● Blijf goed beschermd en houd de controle met een professionele Android™-tablet met de beste
hardwarebeveiliging, beheerd door HP Touchpoint Manager6, HP Managed Mobility Services3 en optionele
Enterprise Mobility Management suites van derde partijen.4
Creëer uw content overal
● Werk nog productiever door wat u op papier schrijft direct te digitaliseren.2 De bijgeleverde high-fidelity HP Duet
pen, een geïntegreerde suite productiviteitsapps en de vele beschikbare apps op Google Play™ bieden u de
flexibiliteit om te schrijven op papier of op uw tablet.
Vorm en functie
● Wees overal en altijd klaar om aan de slag te gaan met deze professionele tablet met lange batterijlevensduur,
een 4:3 aspectratio om gemakkelijker te lezen en een aantal handige optionele accessoires.4
Presenteer zonder kabels
● Leid vergaderingen zonder kabels door het scherm op een projector of monitor te delen met een veilige
draadloze scherm-link via Miracast – met eenvoudige configuratie, live markers en aantekeningen.5
Pluspunten
● Beveilig uw tablet met apparaatauthenticatie en anti-fraude kenmerken.
● Personaliseer uw enterprisemobiliteitoplossing met HP Managed Mobility Services.3
● Beheer data, beveiliging en een groot aantal merkapparaten vanuit de cloud met HP Touchpoint Manager.6
Gebruik Locate Device om uw tablet op afstand te vinden, te blokkeren en te wissen.6
● Integreer uw apparaten eenvoudig met optionele, toonaangevende EMM-oplossingen.4
● De Qualcomm-processor zorgt voor snelle app-respons en uitstekende grafische prestaties.1
● Geniet van schitterend full-HD in een ultra-hoge resolutie van 2048 x 1536 op een 20-cm (7,9-inch) diagonaal
Corning® Gorilla® Glass-scherm.
● Benader uw data, netwerk en apparaten via draadloze verbindingsopties.
● Doe meer met tot 32 GB opslagruimte8, micro USB-connectiviteit en geïntegreerde communicatietools.
● Maak uw oplossing nog professioneler met innovatieve optionele accessoires4 die gemakkelijk aan te sluiten zijn
via Pogo-pinconnectoren. Kies uit verschillende adapters, HP Bluetooth toetsenbord Folio of HP Paper Folio voor
gebruik met de HP Duet pen.2
● Kies betrouwbare support met HP garantie en optionele HP Care Services.7
● Bescherm uzelf met HP Accidental Damage Protection tegen ongelukken met gemorste vloeistof, vallen, stoten
en meer.7
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HP Pro Slate 8 Specificatietabel

Productontwerp

Grijs
Soft-touch achterzijde met UV-bestendige coating

Beschikbaar
besturingssysteem

Android™ 5.0, Lollipop
(Android™ 5.0, Lollipop of hoger met ondersteuning voor Android 4.4.4, KitKat)

Beschikbare processors

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

Chipset

Chipset is geïntegreerd met de processor

Geheugen

2 GB LPDDR3-1600 SDRAM
(Overdrachtssnelheden tot 1600 MT/sec)

Interne opslag

16-GB eMMC; 32-GB eMMC 2

Scherm

20,06 cm (7,9 inch) diagonaal FHD QXGA met Corning® Gorilla® Glass 3 en vingerafdrukbestendige coating, 10-punts capacitieve touchscreen-oplossing (2048 x 1536) 6

Beschikbare grafische
oplossingen

Graphics geïntegreerd op processor

Audio

DTS Sound+™; Stereoluidsprekers aan de voorzijde; 3,5-mm hoofdtelefoon/microfoon comboconnector; 2 ingebouwde audiomicrofoons (5 extra voor ultrasone pen)

Draadloze technologie

802.11a/b/g/n/ac met diversity antenne (Miracast-ondersteuning); Bluetooth® 4.0 + LE; Near Field Communication (NFC) met ondersteuning voor Android Beam™ 3,4

Uitbreidingsslots

1 microSD; 1 nano-SIM; ZIF-connector met pogo-pinnen
(Ondersteunt micro SD-kaarten tot 32 GB)

Poorten en connectoren

1 micro USB 2.0; 1 3,5-mm stereo headset/hoofdtelefoon/microfoonconnector
(Micro USB 2.0-poort ondersteunt de apart verkochte SlimPort-adapter die HDMI-content levert tot 1080p resolutie)

Webcam

2-MP FHD video, voor omgevingen met weinig licht, vóór; 8-MP FHD video, automatische scherpstelling, HDR voor omgevingen met weinig licht, achter

Beveiligingsbeheer

ARM® TrustZone® (vertrouwde omgeving); Hardware Key Store; Hardware-encryptie; Security Enhanced Android; Secure Boot; FIPS 140-2 gecertificeerd VPN (256-bits encryptie),
256 encryptie met HW-acceleratie voor Data-at-Rest (DAR)

Afmetingen

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

Gewicht

350 gr
(Het gewicht is afhankelijk van de configuratie.)

Voeding

10-Watt netoplader (inclusief micro-USB 2.0 type B aansluitkabel)
21-W/uur lithium-ion polymeer
Tot 13 uur en 45 minuten video afspelen8

Sensoren

GPS; Omgevingslichtsensor; Accelerometer; eCompass; Gyroscoop; NFC (Near Field Communication); Proximity; Hall-effect; Barometer

Omgeving

Laag halogeen; Kwikvrij backlit-scherm met arseenvrij schermglas 5

Garantie

1 jaar garantie. 1 jaar garantie op de primaire batterij. Optionele HP Care Packs zijn beschikbaar en worden apart verkocht
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HP Pro Slate 8
Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP
micro-USB-naar-HDMI/VGA
adapter

Stuur high-definition audio en video snel en gemakkelijk van uw tablet naar een externe monitor, tv, notebook of
projector met de HP micro-USB naar HDMI/VGA-adapter.

HP Duet pen

Maak notities en tekeningen op papier en digitaliseer ze op de HP Pro Slate tablet met het optionele HP Paper Folio of
schrijf rechtstreeks op het display van uw tablet, met de batterij-gevoede HP Transcriber pen.

Bestelnr.: K2P81AA

Bestelnr.: K3P96AA

HP Pro 8 rugged case

Bescherm uw tablet tegen stoten, waar u ook bent, met de fraaie en robuuste HP Pro 8 rugged case.

HP Pro 8 Smart Cover

Bedek het scherm van uw tablet en neem hem mee, zet hem op een tafel of bureau en bespaar batterijstroom dankzij de
HP Pro 8 Smart Cover.

Bestelnr.: K3P97AA

Bestelnr.: K3P99AA

2 jaar Advanced Exchange
garantie met Accidental
Damage Protection

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

Gedurende 2 jaar wordt, zonder verzendkosten, op de volgende werkdag een vervangend apparaat bij u op locatie
afgeleverd, zelfs bij schade door ongelukken zoals vallen, stoten of het morsen van vocht.

Bestelnr.: U0VY5E
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HP Pro Slate 8
Messaging, voetnoten
1 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Een 64-bits computersysteem is vereist. De prestaties variëren, afhankelijk van

uw hardware- en softwareconfiguratie. Qualcomm's nummering verwijst niet naar de kloksnelheid.
2 Ontworpen voor gebruik met HP Paper Folio, dat apart verkocht wordt en naar verwachting in het voorjaar van 2015 leverbaar is.
3 Sommige functies zijn alleen beschikbaar bij aankoop.
4 Moet apart worden aangeschaft.
5 Een Miracast-dongel (wordt apart verkocht) is vereist als de projector of monitor Miracast niet ondersteunt.
6 HP Touchpoint Manager ondersteunt Android™, iOS en Windows® besturingssystemen en pc's, notebooks, tablets en smartphones van meerdere fabrikanten. Niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie over beschikbaarheid op
www.hp.com/touchpoint. Voor HP Touchpoint Manager dient een abonnement te worden aangeschaft.
7 Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs variëren afhankelijk van de locatie. De service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/cpc. Voor HP
services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de Klant worden verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende lokale wetgeving nog andere rechten, de HP Terms and Conditions of Service en
de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk vastgelegde rechten.
8 Bij opslagschijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 6 GB van de systeemschijf is gereserveerd voor systeemsoftware.

Technische specificaties disclaimers
1 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties variëren, afhankelijk van uw hardware- en softwareconfiguratie.

Qualcomm's nummering verwijst niet naar de kloksnelheid.
2 Voor vaste schijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. 5,1 GB van het eMMC is gereserveerd/gealloceerd voor het OS en OS-partities.
3 Een wireless access point en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar. De specificaties voor het 802.11ac WLAN zijn voorlopige specificaties. Indien de definitieve specificaties
verschillen van de voorlopige specificaties, kan dit gevolgen hebben voor de communicatie van de notebook met andere 802.11ac WLAN-apparaten.
4 Miracast-technologie werkt alleen met andere Miracast-compatibele apparaten. High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van high-definition beelden. Kijk voor meer informatie op http://wi-fi.org/miracast.
5 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
6 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
7 Optionele items, afzonderlijk aan te schaffen of als add-on.
8 Getest door HP op het continu afspelen van HD-video's met 720p (1280 x 720) resolutie, 150 nits helderheid, geluidsniveau van het systeem op 50%, afspelen uit externe opslag, hoofdtelefoon aangesloten en draadloos uit. De werkelijke batterijlevensduur
varieert afhankelijk van configuratie en de maximale capaciteit neemt af met de tijd en met het gebruik.

Meer informatie op
www.hp.eu/notebooks
Kies voor HP Financial Services

Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/hpfs.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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