Specifikace

Robustní tablet HP ElitePad 1000 G2
Odolné mobilní řešení navržené k zajištění potřebného výkonu.
Udržte nasazené pracovní tempo v
kanceláři i mimo ní s robustním
tabletem HP ElitePad 1000 se
systémem Windows, který byl navržen
k všestranné práci na libovolném
místě – po celý den.

● Windows 10 Pro9
● 25,65cm (10,1") displej

Odolnost bez kompromisů
● Používejte odolné řešení všude tam, kde ho budete potřebovat. Konstrukce umožňuje čištění1, nabízí ochranu
podle normy IP 652 proti vniknutí vody a prachu a splňuje podmínky testování MIL-STD 810G.3
Mobilní produktivita, která pracuje stejně tvrdě jako vy
● Životnost baterie až 20 hodin4 vám zajistí dostatek energie na celou pracovní směnu a pomocí čtečky 2D
čárových kódů (u vybraných konfigurací) můžete rychle přistupovat k informacím, jako jsou např. inventární data.
Zabezpečení od samého počátku
● Zvyšte bezpečnost vašeho IT prostředí s integrovanou čtečkou čipových karet s šifrováním FIPS-140-2 a
certifikací IPS-201, s řešeními HP Client Security a HP BIOS a úplným šifrováním disku.
Rozšiřte možnosti své práce
● Vytvořte to nejlepší řešení pro vaše prostředí s řadou volitelných příslušenství.5 Použijte pero tabletu pro
zadávání dat za pochodu nebo dokovací stanici pro vytvoření prostředí stolního počítače v kanceláři.
Funkce
● Profilované okraje a ergonomický design umožňující snadnou manipulaci jsou součástí řešení, které se vám bude
hodit všude tam, kam máte namířeno.
● Využijte celou řadou portů přímo na tabletu, anebo jej připojte do volitelné dokovací stanice HP ElitePad5 pro
získání ještě více možností; ovládejte bezdrátové připojení přes jednouživatelské rozhraní.
● Těšte se na široké pozorovací úhly na 10" displeji s rozlišením Full HD (1 920 x 1 200), podporou vícedotykového
ovládání a odolným sklem Corning® Gorilla® Glass 3.
● To vše díky systému Windows 10 Pro,7 čtyřjádrovému procesoru Intel®8 a úložišti s kapacitou 128 GB.9
● Spravujte data, zabezpečení a zařízení přímo z cloudu pomocí nástroje HP Touchpoint Manager.10
● S prvotřídní omezenou zárukou HP se spolehněte na podporu, které můžete věřit.
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Tabulka s technickými údaji

Dostupný operační systém

Windows 10 Pro 64 1
Windows 8.1 Pro 64 1
Windows 8.1 64 1

Dostupné procesory

Procesor Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz až 2,39 GHz s technologií Intel Burst, 2 MB mezipaměti, 4 jádra) 3

Čipová sada

Čipová sada integrovaná s procesorem

Paměť

4 GB 1067 MHz LPDDR3 SDRAM

Interní paměť

Jednotka 128 GB eMMC 4

Monitor

25,65cm (10,1") displej WUXGA (1 900 x 1 200), kapacitní vícedotyková obrazovka s digitizérem, sklo Corning® Gorilla® Glass s povrchem odolným proti šmouhám

Dostupná grafika

Grafická karta Intel HD 5

Zvuk

Zvuk HD; Kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu

Bezdrátové technologie

Síťová karta Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) a Bluetooth® 4.0; mobilní širokopásmové připojení HP hs3110 HSPA+ s podporou GPS; Modul HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™
4G s podporou GPS; Modul HP lt4225 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G s podporou GPS; Modul HP lt4226 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G s podporou GPS 6

Porty a konektory

1 napájecí konektor; 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; 1 zásuvka pro bezpečnostní lanko; 1 port HDMI; 2 porty USB 3.0; 1 port RJ-45; 1 sériový port
(Tablet se připojí buď přímo ke zdroji napájení pomocí napájecího adaptéru (AC) (součástí dodávky), nebo k dokovací stanici (vyžadován adaptér))

Web kamera

2,1 Mpx, 1080 p (přední); 8 Mpx, blesk LED (zadní)

Dostupný software

Zakoupení produktu Office; PDF Complete Corporate Edition; HP Mobile Connect; HP Wireless Hotspot (modely s WLAN); HP ePrint; HP Manageability; HP PageLift; HP Support
Assistant; HP SoftPaq Download Manager; Kindle; Box (nabídka 50 GB) 7,8,9,10

Správa zabezpečení

Čtečka čipových karet s certifikací FIPS-140-2 pro SCR, FIPS-201; HP Client Security (včetně aplikací Credential Manager a Password Manager); HP BIOS; HP Trust Circles Standard;
Absolute Data Protect; Device Access Manager s včasným ověřováním; Microsoft Defender; Firmware TPM (výchozí), hardware TPM (1.2); Šifrování jednotky; Technologie NFC (Near
Field Communication) 11,13,14,20,21

Rozměry

215 x 285,5 x 33 mm

Hmotnost

Od 1,45 kg
(Hmotnost je závislá na konfiguraci.)

Napájení

Externí napájecí adaptér HP ElitePad 45 W Smart (AC)
Dvě 2článkové Li-Ion polymerové s dlouhou životností 30 Wh (jedna pro tablet a jedna pro pouzdro);

Snímače

Akcelerometr + eCompass; Gyroskop; Snímač okolního světla; Hmatové technologie

Kompatibilita s požadavky na Certifikace ENERGY STAR® a registrace EPEAT®
energetickou efektivnost
Záruka

Omezená jednoletá záruka. Omezená jednoletá záruka na primární baterii. K dispozici volitelné služby HP Care Pack, které je nutné zakoupit samostatně

Rozšiřující moduly

2D čtečka čárových kódů (volitelně) s jedinečným vizuálním indikátorem úspěšného přečtení, čtečka karet typu WVGA 752 x 480 pixelů, světelný zdroj: zaměřovací paprsek 650 nm
VLD, ostrost tisku: min. 25 %; nastavení úhlu skenování: +/-40°, náklon: 180°, zešikmení: +/-40°
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Dokovací stanice HP ElitePad

Nabíjejte svůj HP ElitePad přímo na stole s dokovací stanicí HP ElitePad, nebo jej nastavte jako sekundární obrazovku a
buďte hlavním správcem multitaskingu.

Číslo produktu: C0M84AA

Pero tabletu HP Executive
G2

Zapisujte zprávy a poznámky svým rukopisem přímo na obrazovku tabletu HP EliteBook Revolve 810 G21 nebo HP Pro
610. Poté je můžete uložit nebo převést na strojově psaný text a použít v dalších aplikacích.

Klávesnice HP Bluetooth

Užijte si pohodlí bezdrátového připojení, optimální přenosnost a flexibilitu jediné klávesnice pro tablety se systémem
Windows i Android™ s klávesnicí HP Bluetooth.

Číslo produktu: F3G73AA

Číslo produktu: F3J73AA

Baterie pouzdra HP ElitePad
Expansion Jacket

Stačí zapnout a hned můžete začít pracovat. S baterií pouzdra HP ElitePad, která se zacvakne do rozšiřujícího pouzdra HP
ElitePad a okamžitě prodlužuje životnost tabletu HP ElitePad až na 20 hodin1, zůstanete produktivní po celý den. (HP
ElitePad a rozšiřující pouzdro HP ElitePad se prodávají samostatně.)

Číslo produktu: H4F20AA

Napájecí adaptér HP ElitePad
10 W

Zapněte. Začněte pracovat. Nabíjejte svůj tablet pomocí lehkého a univerzálního nabíjecího adaptéru HP ElitePad 10 W.
Kompaktní, lehké provedení je perfektní pro cestování.

3letá služba servisu HP s
reakcí následující pracovní
den v místě instalace pro
zdravotnický tablet

Získejte pro své zařízení tříletou možnost opravy na místě následující pracovní den kvalifikovaným technikem společnosti
HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: H4K08AA

Číslo produktu: U8KX0E
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Poznámky pod čarou se zprávami
1 Pokyny k čištění najdete v uživatelské příručce.

2 Testování podle normy IP 65 čeká na vyřízení. Produktové řešení by mělo být kryto omezenou zárukou HP proti vniknutí prachu a vody dle normy IP 65.

3 Testování MIL-STD 810G nebylo dořešeno a není určeno k prokázání vhodnosti pro zakázky Ministerstva obrany USA nebo pro vojenské použití. Výsledky testů MIL STD nejsou zárukou dosažení stejného výkonu při stejných testovacích podmínkách.

4 Testování provedeno společností HP na základě úplného vybití baterie při spuštění řady produktivních skriptů s následujícími aplikacemi (které mohou, ale nemusí být součástí výbavy konkrétního produktu): Adobe® Acrobat® Reader 7.0, Adobe® Illustrator® CS2,

Adobe® Photoshop® CS2, Apple® Quicktime 7.1, Intervideo® WinDVD® 8, Macromedia® Flash 8, Microsoft® Office® 2003 Pro, Microsoft® Project 2003 a Winzip® 10.0. Před začátkem testování byl systém plně nabitý a jas displeje nastaven na 60 nitů, automatické
ztlumení vypnuto, bezdrátové připojení vypnuto, režimy pozastavení a hibernace vypnuty a stejně tak všechny ostatní programy, utility a služby nepotřebné k běhu počítačového systému nebo testu životnosti baterie. Životnost baterie se liší v závislosti na
konkrétním modelu, konfiguraci, spuštěných aplikacích, funkcích, míře využití, bezdrátovém připojení a nastavení řízení spotřeby. Maximální kapacita baterie vlivem dlouhodobého používání přirozeně klesá.
5 Volitelné příslušenství se prodává samostatně. Použití robustního tabletu HP ElitePad spolu s dokovací stanicí HP ElitePad vyžaduje adaptér (prodává se také samostatně) k zajištění správné kompatibility. Podrobnosti naleznete ve stručných specifikacích
produktu.
7 Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů, softwaru nebo
aktualizaci systému BIOS. Systém Windows 10 je automatická aktualizace, která je vždy dostupná. Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou existovat další požadavky pro aktualizace. Viz http://windows.microsoft.com/cs-CZ.
8 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Výkon a taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním zatížení aplikací a
konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusejí odpovídat výkonu.
9 V případě pevných disků: 1 GB = 1 miliarda bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 5 GB pevného disku je rezervováno pro software na obnovu systému.
10 HP TouchPoint Manager podporuje operační systémy Android™, iOS a Windows a počítače, notebooky, tablety a smartphony od různých výrobců. Není k dispozici ve všech zemích. Informace o dostupnosti naleznete na stránce www.hp.com/touchpoint. HP
Touchpoint Manager vyžaduje zakoupení předplatného.

Technické specifikace zřeknutí
1 Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů, softwaru nebo

aktualizaci systému BIOS. Systém Windows 10 je automatická aktualizace, která je vždy dostupná. Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou existovat další požadavky pro aktualizace. Více informací naleznete na stránce
http://windows.microsoft.com/cs-CZ.
3 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Je vyžadován 64bitový výpočetní systém. Výkon se může lišit v závislosti na
konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusí odpovídat výkonu.
4 V případě úložišť: 1 GB = 1 miliarda bytů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 6 GB pevného disku (u systému Windows 8.1 a 10) je rezervováno pro software na obnovu systému.
5 Ke sledování obrázků ve vysokém rozlišení je třeba obsah HD.
6 Širokopásmové mobilní připojení HP a rozhraní Gobi 4G LTE WWAN se prodává samostatně nebo jako doplněk. Není k dispozici ve všech oblastech a vyžaduje samostatné zakoupení služby. Informujte se u poskytovatele služby o pokrytí a dostupnosti. Rychlost
připojení závisí na umístění, prostředí, stavu sítě a dalších faktorech.
7 Technologie HP Mobile Connect je k dispozici pouze v oblasti EMEA a vyžaduje kompatibilní modul širokopásmového mobilního připojení CDMA nebo HSPA a předplacení služby. Pokrytí a dostupnost služby najdete na stránce www.hp.com/go/mobileconnect.
8 Aplikace HP Wireless Hotspot vyžaduje aktivní internetové připojení a samostatně zakoupený datový tarif. V době, kdy je bezdrátový přístupový bod HP aktivní, bude aplikace v zařízení pokračovat v práci a bude využívat stejný datový tarif jako bezdrátový
přístupový bod. Využívání dat bezdrátového přístupového bodu může vyžadovat další poplatky. Zjistěte si u svého poskytovatele služeb, jaké jsou podrobnosti vašeho tarifu. Vyžaduje systém Windows 8.1 nebo software HP Connection Manager pro systém
Windows 7.
9 Služba HP ePrint vyžaduje internetové připojení k webové tiskárně HP. Je vyžadována registrace účtu HP ePrint. Seznam podporovaných tiskáren, podporované typy dokumentů a obrázků a další údaje o službě HP ePrint najdete na stránce
www.hp.com/go/businessmobileprinting
10 Nabídka je dostupná pouze novým uživatelům služby Box. Nabídka se může změnit bez předchozího upozornění. Aplikace Box vyžaduje systém Windows 8 nebo 8.1.
11 HP Elitepad 1000 zahrnuje 4letou licenci na aplikaci Absolute Data Protect, která slouží k lokalizaci vašeho zařízení, uzamknutí, zamezení neoprávněnému přístupu a vzdálenému vymazání osobních dat. Licenci musí aktivovat zákazník. Podrobnosti naleznete na
stránce http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp. Agent Absolute Data Protect je při dodání vypnutý a zákazníci jej musí aktivovat. Služba může být omezena, ověřte si podmínky záruky absolutního obnovení mimo USA. Volitelná služba
předplatného záruky absolutního obnovení se řadí mezi omezené záruky. Záruka podléhá určitým omezením. Podrobnosti naleznete na stránce: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Při využití služby odstranění dat
neplatíte za záruku obnovení – platba se anuluje. Aby zákazníci mohli využít službu odstranění dat, musejí nejprve podepsat smlouvu o předběžném schválení a vytvořit si kód PIN nebo si zakoupit jeden či více tokenů RSA SecurID od Absolute Software.
13 HP Trust Circles Standard, je-li přiložen, umožňuje použít až 5 kruhů Trust Circles s až 5 kontakty v každém z nich. Pro neomezený počet kruhů Trust Circles a členských kontaktů je zapotřebí volitelný software Trust Circles Pro. K dispozici je Trust Circles Reader
umožňující účast kontaktu v pozvaném kruhu Trust Circle. Vyžaduje systém Windows. K dispozici na stránce http://hptc.cryptomill.com.
14 Software TPM 1.2 (ve výchozím nastavení zapnuto) nebo Hardware TPM 1.2 (ve výchozím nastavení vypnuto).
17 Testování podle normy IP 65 čeká na vyřízení. Produktové řešení by mělo být kryto omezenou zárukou HP proti vniknutí prachu a vody dle normy IP 65.
18 Testování podle normy MIL-STD čeká na vyřízení a výsledky testování nejsou zárukou dosažení stejného výkonu při stejných testovacích podmínkách. Testování podle normy MIL-STD 810G není určeno k prokázání vhodnosti pro zakázky Ministerstva obrany USA
nebo pro vojenské použití.
20 Dílčí specifikace verze TPM 2.0 v0.89 na základě implementace technologie Intel Platform Trust Technology (PTT).
21 Aplikace nebo software NFC se prodává samostatně. Pamatujte, že jsou podporovány pouze karty vyhovující standardům NFC.
22 Registrace certifikace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Informace o stavu registrace v jednotlivých zemích naleznete na stránce www.epeat.net.

Více informací na
www.hp.eu/notebooks
Využijte finanční služby HP

Objevte možnosti měsíčních splátek a plány na obnovu technologií, se kterými budete flexibilnější při plnění vašich IT cílů. Více informací najdete na stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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