Záznamový list

Tablet HP Pro Slate 8
Chránený, výkonný a ultramobilný
Bez problémov pracujte s tabletom HP
Pro Slate 8 s rozlíšením Full HD, ktorý
je vybavený systémom Android™
Lollipop s natívnymi pracovnými
profilmi (funkcia systému Android™ for
Work), hardvérovým zabezpečením,
procesorom radu Qualcomm
Snapdragon 800 a perom HP Duet.
1

2

Zvýšená ochrana údajov
● Zostaňte zabezpečení ako na zámok a udržte si kontrolu s tabletom komerčnej triedy s operačným systémom
Android™, ktorý používa zabezpečenie hardvéru podnikovej triedy s manažmentom HP Touchpoint Manager,6 HP
Managed Mobility Services,3 a voliteľnými balíkmi Enterprise Mobility Management tretích strán.4
Vytvárajte obsah na cestách
● Buďte produktívnejší než kedykoľvek predtým vďaka okamžitej digitalizácii poznámok, ktoré napíšete na papier.2
Priložené pero HP Duet pero, integrovaný balík aplikácií na zvýšenie produktivity a množstvo dostupných
aplikácií na Google Play™ vám poskytne flexibilitu v písaní rukou na papier alebo na tablet.
Forma a funkčnosť
● Buďte pripravení podnikať kdekoľvek a kedykoľvek s tabletom podnikovej triedy, ktorý poskytuje dlhú výdrž
batérie, prirodzenejší čitateľský zážitok s pomerom 4:3 a súpravu voliteľného vhodného príslušenstva.4
Prezentácie bez káblov
● Organizujte schôdzky bez káblov zdieľaním svojej obrazovky na projektore alebo monitore pomocou
zabezpečeného bezdrôtového prepojenia displeja pripraveného na podnikanie cez Miracast s jednoduchou
inštaláciou, živými značkami a poznámkami.5
Funkcie
● Pomôžte chrániť svoj tablet pomocou overenia zariadení a funkcií odolných proti falšovaniu.
● Prispôsobte si svoje riešenie podnikovej mobility so službami HP Managed Mobility Services.3
● Spravujte údaje, zabezpečenie a širokú škálu značkových zariadení z cloudu s aplikáciou HP Touchpoint
Manager.6 Používajte funkciu lokalizácie zariadenia na vzdialenú lokalizáciu, uzamknutie alebo vymazanie svojho
tabletu.6
● Jednoducho integrujte svoje zariadenia s voliteľnými najlepšími riešeniami EMM.4
● Získajte rýchlu odozvu aplikácií a dokonalú grafiku vďaka procesoru Qualcomm.1
● Užite si úžasné, ultravysoké rozlíšenie full HD 2048 x 1536 na obrazovke so sklom Corning ® Gorilla ® Glass s
uhlopriečkou 20 cm (7,9").
● Pristupujte k svojim údajom, k sieti a k zariadeniam s možnosťami bezdrôtového pripojenia.
● Urobte viac práce vďaka úložnému priestoru až 32 GB,8 možnostiam pripojenia cez port micro USB a
integrovaným nástrojom komunikácie.
● Prejdite do podnikovej triedy s inovatívnym voliteľným príslušenstvom4, ktoré sa jednoducho pripája pomocou
ľahko zasúvateľného kolíkového konektora Pogo. Prispôsobte si ho pomocou rôznych adaptérov, klávesnice HP
Bluetooth Folio alebo príslušenstva HP Paper Folio, ktoré sa používa s perom HP Duet.2
● Spoľahnite sa na podporu, ktorej môžete veriť, s obmedzenou zárukou HP svetovej triedy a s voliteľnými
službami starostlivosti HP Care.7
● Do ochrany zahrňte aj poliatie, vypadnutie alebo pád so službou HP Accidental Damage Protection.7
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Tablet HP Pro Slate 8 Tabuľka s technickými
údajmi

Návrh výrobku

Šedá
Zadný panel mäkký na dotyk s ochranou proti UV žiareniu

Dostupný operačný systém

Android™ 5.0 Lollipop
(Android™ 5.0 Lollipop alebo novší s podporou systému Android 4.4.4 KitKat)

Dostupné procesory

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

Čipová sada

Čipset je integrovaný s procesorom

Pamäť

2 GB LPDDR3-1600 SDRAM
(Rýchlosť prenosu údajov až 1 600 MT/s)

Vnútorná pamäť

16 GB eMMC; 32 GB eMMC 2

Obrazovka

Dotykový kapacitný displej QXGA s uhlopriečkou 20,06 cm (7,9"), rozlíšením FHD (2 048 x 1 536), sklom Corning® Gorilla® Glass 3 s ochranou pred šmuhami a 10-bodovým
ovládaním6

Dostupná grafická karta

Grafická karta integrovaná v procesore

Zvuk

technológia DTS Sound+™; stereofónne reproduktory smerujúce dopredu; 3,5 mm kombinovaný konektor pre slúchadlá/mikrofón; 2 integrované zvukové mikrofóny (5 ďalších pre
ultrazvukové pero)

Bezdrôtové technológie

802.11a/b/g/n/ac s anténnou diverzitou (podporuje technológiu Miracast); Bluetooth® 4.0 + LE; technológia Near Field Communication (NFC) s podporou funkcie Android Beam™ 3,4

Rozširujúce sloty

1x mikro SD; 1x nano SIM; Konektor ZIF s pinom pogo
(Podporuje karty microSD karty až do 32 GB)

Porty a konektory

1x mikro USB 2.0; 1x konektor 3,5 mm na stereofónnu náhlavnú súpravu/slúchadlá/mikrofón
(Port mikro USB 2.0 podporuje adaptér SlimPort, ktorý sa predáva samostatne, poskytuje obsah HDMI s rozlíšením 1080p)

Webová kamera

záznam videa s rozlíšením 2 MP FHD, funkcia s nízkou úrovňou osvetlenia vpredu; Automatické zaostrovanie videa s rozlíšením 8 MP FHD, funkcia s nízkou úrovňou osvetlenia HDR
vzadu

Správa zabezpečenia

ARM® TrustZone® (prostredie dôveryhodného spúšťania); Priestor na ukladanie hardvérových kľúčov; Hardvérové šifrovanie; Android s vylepšeným zabezpečením; Secure Boot; VPN s
certifikáciou FIPS 140-2 (256-bitové šifrovanie), šifrovanie s urýchľovaním 256-HW pre funkciu Data-at-Rest (DAR)

Rozmery

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

Hmotnosť

350 g
(Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie.)

Napájanie

10 W sieťový adaptér (vrátane prepájacieho kábla portu mikro USB 2.0 typ B)
21 Wh Li-ion polymérová
Prehrávanie videa až 13 hodín a 45 minút8

Senzory

GPS; Snímač okolitého osvetlenia; Akcelerometer; Elektronický kompas; Gyroskop; NFC (Near Field Communication); Senzor vzdialenosti; Hallov snímač; Barometer

Okolitý

nízky obsah halogenidov; Podsvietenie displeja bez obsahu ortuti a sklo displeja bez obsahu arzénu 5

Záruka

1-ročná obmedzená záruka. 1-ročná obmedzená záruka na primárnu batériu. Dostupné voliteľné služby HP Care Pack, predávajú sa samostatne
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Tablet HP Pro Slate 8
Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Adaptér HP mikro USB na
HDMI/VGA

Rýchlo a jednoducho odosielajte zo svojho tabletu zvuk s vysokým rozlíšením a videá k externému displeju, TV,
notebooku alebo projektoru s adaptérom HP mikro USB na HDMI/VGA.

Pero HP Duet

Zachyťte svoje poznámky a kresby na papier a digitalizujte ich na svojom tablete HP Pro Slate s voliteľným papierom HP
Folio, alebo píšte priamo na obrazovku vášho tabletu s perom HP Transcriber na batérie.

Číslo produktu: K2P81AA

Číslo produktu: K3P96AA

Inteligentný kryt HP Pro 8

Chráňte a prenášajte svoj tablet, postavte ho na pracovný stôl a predĺžte výdrž jeho batérie s inteligentným krytom HP
Pro 8.

Číslo produktu: K3P99AA

2 roky rozšírená výmena s
ochranou proti náhodnému
poškodeniu

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

S touto službou na 2 roky získate v prípade potreby náhradné zariadenie, ktoré vám bude bez účtovania nákladov na
prepravu doručené do nasledujúceho pracovného dňa. Súčasťou služby je aj ochrana v prípade poškodenia zariadenia
pokvapkaním, nárazom a poliatím.

Číslo produktu: U0VY5E
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Tablet HP Pro Slate 8
Poznámky v krátkych správach
1 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov alebo pre všetky softvérové aplikácie. Vyžaduje sa 64-bitový počítačový systém. Výkon sa líši v

závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Qualcomm neoznačuje taktovaciu frekvenciu.
2 Navrhnuté na používanie s príslušenstvom HP Paper Folio, ktoré sa predáva samostatne a bude dostupné na jar 2015.
3 Vybrané funkcie sú k dispozícii len po zakúpení.
4 V predaji samostatne.
5 Ak má projektor alebo monitor funkciu Miracast, vyžaduje sa hardvérový kľúč Miracast (predáva sa samostatne).
6 Softvér HP Touchpoint Manager podporuje operačné systémy Android™, iOS a Windows®, a počítače, notebooky, tablety a smartfóny od rôznych výrobcov. Táto možnosť nie je dostupná vo všetkých krajinách. Ďalšie informácie nájdete na stránke
www.hp.com/touchpoint. Softvér HP Touchpoint Manager si vyžaduje zakúpenie predplatného.
7 Úrovne služby a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Služba sa začína dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na stránke www.hp.com/go/cpc. Na služby HP sa vzťahujú platné
podmienky služieb, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený v čase predaja. Zákazník môže mať dodatočné zákonné práva v súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi a také práva nie sú v žiadnom prípade ovplyvnené
podmienkami služieb HP alebo obmedzenou zárukou HP, ktoré získate pri kúpe produktu HP.
8 V prípade úložných diskov sa počíta 1 GB = 1 miliarda bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Pre softvér systému môže byť rezervovaných až 6 GB miesta na systémovom disku.

Technické špecifikácie zrieknutie
1 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu určitých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre každý softvér. Výkon sa líši v závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Systém číselného

označenia spoločnosti Qualcomm neoznačuje taktovaciu frekvenciu.
2 Pri pevných diskoch sa počíta: 1 GB = 1 miliarda bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. 5,1 GB eMMC sú vyhradené/alokované pre operačný systém a partície OS.
3 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a internetové služby (predávajú sa samostatne). Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená. Parametre pre bezdrôtovú sieť 802.11ac WLAN sú len orientačné a nie sú konečné. Ak sa konečné
parametre budú odlišovať od orientačných parametrov, môže to ovplyvniť schopnosť prenosného počítača komunikovať s inými zariadeniami v bezdrôtovej sieti 802.11ac.
4 Technológia Miracast funguje iba s inými zariadeniami pripravenými pre Miracast. Na zobrazenie obrázkov vo vysokom rozlíšení sa požaduje obsah vo vysokom rozlíšení (HD). Podrobnosti nájdete na stránke http://wi-fi.org/miracast.
5 Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogénových prvkov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogénových prvkov.
6 Na zobrazenie obrázkov v rozlíšení HD je potrebný obsah v rozlíšení HD.
7 Voliteľné položky sa predávajú samostatne alebo ako prídavné funkcie.
8 Testovanie realizovala spoločnosť HP použitím nepretržitého prehrávania videa s rozlíšením HD 720p (1 280 x 720) pri jase 150 nitov, systémovom zvuku na úrovni 50 %, prehrávaní z externého úložného priestoru, pripojených slúchadlách a vypnutom
bezdrôtovom pripojení. Skutočná výdrž batérie sa líši v závislosti od konfigurácie a jej maximálna kapacita sa časom a používaním prirodzene znižuje.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/notebooks
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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