Dataark

Den robuste HP ElitePad 1000 G2-tablet-pc
En stærk mobilitetsløsning, der er designet til at præstere.
Hold trit med tempoet på kontoret og
på farten med den robuste tablet-pc
HP ElitePad 1000 Rugged Tablet, en
tablet-pc-løsning fra Windows, der er
designet til at følge med dig, uanset
hvor du er, og hvad du foretager dig –
og dét lige indtil fyraften.

● Windows 10 Pro9
● Skærm på 25,65 cm (10,1") diagonalt

Kompromisløs holdbarhed
● Brug den holdbare tablet-pc, uanset hvor du er. Den er designet til at blive rengjort1 og har bestået IP 65-test 2
for vand og støv samt MIL-STD 810G-test.3
Mobil produktivitet, der er lige så hårdtarbejdende som dig selv
● Arbejd lige indtil fyraften med batteriets op til 20 timer4 lange levetid, og brug 2D-stregkodelæseren (visse
konfigurationer) til at få hurtig adgang til oplysninger, herunder lagerdata.
Sikkerhed fra starten
● Gør denne løsning til en del af dit sikre IT-miljø med en integreret smart card-læser med FIPS 140-2-kryptering
og IPS-201-certificering, HP Client Security og HP BIOS Protection og fuld diskkryptering.
Et utal af muligheder
● Skab den bedste løsning til specifikke anvendelsesformål med et udvalg af valgfrit tilbehør.5 Du kan aktivere
datainput ved hjælp af tablet-pc-pennen, når du er på farten, ligesom du kan opbygge et skrivebordslignende
miljø vha. dockingstationen, når du er tilbage på kontoret.
Fremhævede funktioner
● Afrundede kanter og et ergonomisk design til nem håndtering er alt sammen del af løsningen, som følger med
dig, ligegyldigt hvor du skal hen.
● Denne løsning giver dig et udvalg af porte samt mulighed for at dokke enheden i den valgfri HP
ElitePad-dockingstation5 og således få endnu flere muligheder; få styr på alt det trådløse via én enkelt
brugergrænseflade.
● Nyd brede betragtningsvinkler på en berøringsskærm med flerfingerfunktion på 10,1" (diagonalt), 1920 x 1200,
fuld HD og holdbart Corning® Gorilla®-glas.
● Du kan klare det hele med Windows 10 Pro,7 en quad-core Intel®-processor8 og 128 GB lager.9
● Administrer data, sikkerhedsindstillinger og enheder via netskyen med HP Touchpoint Manager.10
● Sæt din lid til support, som du kan regne med, med HP's begrænsede garanti i verdensklasse.
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Den robuste HP ElitePad 1000 G2-tablet-pc
Specifikationstabel

Tilgængelige
operativsystemer

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

Tilgængelige processorer

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, op til 2,39 GHz med Intel Burst-teknologi, 2 MB cache, 4 kerner) 3

Chipsæt

Chipsættet er indbygget i processoren

Hukommelse

4 GB 1067 MHz LPDDR3 SDRAM

Internt storage

128 GB eMMC 4

Skærm

Kapacitiv WUXGA-multiberøringsskærm på 25,65 cm (10,1") (1920 x 1200) med digitaliseringsenhed, Corning® Gorilla® Glass 3 med smudsfri overflade

Tilgængelige grafikkort

Intel HD-grafik 5

Lyd

HD-lyd; Kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik

Trådløse teknologier

Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) og Bluetooth® 4.0; HP hs3110 HSPA+ mobilt bredbånd med GPS-understøttelse; HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G-modul med
GPS-understøttelse; HP lt4225 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G-modul med GPS-understøttelse; HP lt4226 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G-modul med GPS-understøttelse 6

Porte og stik

1 strømstik; 1 kombineret headset og mikrofon; 1 lås til sikkerhedskabel; 1 HDMI; 2 USB 3.0; 1 RJ-45; 1 seriel
(Tablet-pc'en kan tilsluttes enten direkte til strømkilden ved hjælp af en vekselstrømsadapter (medfølger) eller til en dockingstation (adapter kræves))

Webcam

2,1 MP, 1080p (fremadrettet); 8 MP, LED-flash (bagudrettet)

Tilgængelig software

Køb Office; PDF Complete Corporate Edition; HP Mobile Connect; HP Wireless Hotspot (modeller med WLAN); HP ePrint; HP Manageability; HP PageLift; HP-supporthjælp; HP SoftPaq
Download Manager, Kindle; Box (50 GB-tilbud) 7,8,9,10

Sikkerhedsstyring

CAC smartcard-læser med FIPS 140-2 for SCR, FIPS 201-certificeret; HP Client Security (medfølgende Credential Manager og Password Manager); HP BIOS; HP Trust Circles Standard
Absolute Data Protect; Device Access Manager med Just In Time-godkendelse; Microsoft Defender; Firmware TPM (standard),hardware TPM (1.2); Drevkryptering
Nærfeltkommunikation (NFC) 11,13,14,20,21 11,13,14,20,21

Mål

215 x 285,5 x 33 mm

Vægt

Fra 1,45 kg
(Vægten afhænger af konfigurationen.)

Strømforsyning

Ekstern, intelligent 45-W HP ElitePad-vekselstrømsadapter
To 2-cellers litium-ion-batterier (polymer) med lang levetid på 30 kWh (ét til tablet-pc'en og ét til hylsteret)

Sensorer

Accelerometer + eCompass; Gyroskop; Lyssensor til måling af omgivende lys; Haptik

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR®-mærket og EPEAT®-registreret

Garanti

1 års begrænset garanti. 1 års begrænset garanti på primært batteri. Valgfri HP Care Packs, som sælges separat

Udvidelsesmoduler

2D-stregkodelæser (tilbehør) med en enestående visuel succes-indikator, læsertype WVGA 752 x 480 pixel, lys: sigte 650nm VLD, udskriftskontrastforhold: 25 % minimum;
scanningsvinkel: +/- 40°, rulle: 180°, skråt: +/- 40°
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP ElitePad-dockingstation

Oplad din HP ElitePad ved skrivebordet med HP ElitePad-dockingstationen, eller konfigurer din tablet-pc som en
sekundær skærm, og bliv en mester i multitasking.

Produktnummer: C0M84AA

HP Executive-tablet-pc-pen
G2

Skriv meddelelser og noter med egen håndskrift direkte på HP EliteBook Revolve 810 G21- eller HP Pro Tablet
610-skærmen. Gem dem derefter - eller konverter dem til indtastet tekst, så de kan bruges i andre programmer.

HP Bluetooth-tastatur

Du får trådløs bekvemmelighed, optimal mobilitet og fleksibiliteten af et tastatur, der kan bruges på Windows- og
Android™-tablet-pc'er med HP Bluetooth-tastatur.

Produktnummer: F3G73AA

Produktnummer: F3J73AA

HP
ElitePadudvidelsesetuibatteri

Tænd, og fortsæt hvor du slap. Vær produktiv i løbet af dagen med HP ElitePad-udvidelsesetuibatteriet, der glider ind i
HP ElitePad-udvidelsesetuiet for omgående at forlænge batterilevetiden på din HP ElitePad i op til 20 timer1. (HP ElitePad
og HP ElitePad-udvidelsesetui sælges separat)

10 W vekselstrømadapter til
HP ElitePad

Tænd, og fortsæt hvor du slap. Oplad din tablet-pc ved hjælp af den lette og alsidige 10-W vekselstrømsadapter til HP
ElitePad. Den kompakte og lette konstruktion er perfekt til rejsebrug.

HP's 3-års service næste
hverdag på stedet, kun til
robuste enheder beregnet til
brugere i sundhedssektoren

Få 3 års service på stedet næste hverdag på din computerenhed udført af en kvalificeret HP-tekniker, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.

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

Produktnummer: H4F20AA

Produktnummer: H4K08AA

Produktnummer: U8KX0E
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Fodnoter
1 Læs rengøringsinstrukserne i brugervejledningen.

2 IP 65-testresultat afventes. Løsningen forventes at blive dækket af HP's begrænsede garanti for IP 65 imod indtrængen af støv og vand.

3 MIL-STD 810G-testresultat afventes, og formålet er ikke at demonstrere egnethed i forhold til de kontraktmæssige krav fra U.S. Department of Defense eller til militærbrug. MIL STD-testresultatet er ikke en garanti for fremtidig ydeevne under disse testforhold.

4 Test er udført af HP med fuldstændig afladning af batteriet under afvikling af en serie produktivitetsscripts mod følgende programmer (som måske eller måske ikke følger med dit bestemte produkt): Adobe ® AcrobatReader 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 og Winzip® 10.0. Før test var systemet fuldt opladet, skærmens lysstyrke var indstillet til 60 nits, trådløs funktion var slået
fra, og automatisk nedtoning, pause- og dvaletilstand samt alle andre programmer, værktøjer og tjenester, der ikke var afgørende for at køre computerens system- eller batteritidstest, var deaktiveret. Batteriets levetid afhænger af produktmodel, konfiguration,
indlæste programmer, funktioner, brug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger. Batteriets maksimale kapacitet reduceres med tiden, alt efter hvordan det bruges.
5 Tilbehør skal anskaffes separat. Korrekt kompatibilitet mellem den robuste tablet-pc HP ElitePad Rugged Tablet og HP ElitePad-dockingstationen kræver en adapter (skal også anskaffes separat). Læs mere i produktets specifikationer.
7 Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes.
Windows 10 bliver automatisk opdateret, og dette er altid aktiveret. Kræver muligvis betaling til internetudbyderen, og med tiden kan der komme yderligere krav i forbindelse med opdateringer. Se http://www.microsoft.com.
8 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. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af belastningen fra programmer samt
konfigurationen af hardware og software. Intels nummerering er ikke en målestok for højere ydeevne.
9 I forbindelse med harddiske er 1 GB = 1 milliard byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Op til 5 GB er reserveret til systemgendannelsessoftware.
10 HP TouchPoint Manager understøtter Android™-, iOS- og Windows-operativsystemer samt pc'er, bærbare computere, tablet-pc'er og smartphones fra forskellige producenter. Fås ikke i alle lande. Læs mere om tilgængelighed på www.hp.com/touchpoint Der
kræves tegning af abonnement for brug af HP Touchpoint Manager.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1 Visse funktioner findes ikke i alle udgaver af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 opdateres automatisk – det

er altid aktiveret. Der skal muligvis betales ISP-gebyrer, og andre krav for opdateringer kan være gældende senere Se http://www.microsoft.com.
3 Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareapplikationer. 64-bit computersystem påkrævet. Ydeevnen afhænger af hardware- og
softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
4 I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Der er reserveret op til 6 GB til systemgendannelsessoftware (i Windows 8.1 og 10).
5 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder.
6 HP mobilt bredbånd og Gobi 4G LTE WWAN skal anskaffes særskilt eller som tilbehør. Fås ikke i alle lande og kræver en separat anskaffet servicekontrakt. Du kan få flere oplysninger om forsyningsmulighed og dækning hos serviceudbyderen.
Forbindelseshastighederne afhænger af placering, omgivelser, netværksforhold og andre faktorer.
7 HP Mobile Connect er kun tilgængelig i EMEA og kræver et kompatibelt CDMA eller HSPA mobilt bredbåndsmodul og forudbetalt anskaffelse af tjenesten. Se om der er forsyningsmulighed og dækning i dit område på www.hp.com/go/mobileconnect.
8 HP Wireless Hotspot-programmet kræver, at der er oprettet forbindelse til internettet og anskaffet en separat dataplan. Når HP's trådløse hotspot er aktivt, vil applikationerne på selve enheden stadig fungere og anvende den samme dataplan som det trådløse
hotspot. Der kan blive pålagt ekstragebyrer for brug af data via trådløst hotspot. Din tjenesteudbyder kan oplyse dig om planens nærmere detaljer. Kræver Windows 8.1 eller HP Connection Manager til Windows 7.
9 HP ePrint kræver internetforbindelse til en HP printer med internetadgang. Der kræves HP ePrint-kontoregistrering. Du kan se en liste over understøttede printere, dokumenter og billedtyper samt andre oplysninger om HP ePrint på
www.hp.com/go/businessmobileprinting
10 Tilbuddet gælder kun nye Box-brugere. Tilbud kan ændres uden varsel. Box-applikationen kræver Windows 8 eller 8.1.
11 HP Elitepad 1000 omfatter en 4-årig licens til Absolute Data Protect, så du kan finde din enhed, låse den, forhindre uautoriseret adgang og slette personlige data via fjernadgang. Licensen skal aktiveres af kunden. Se
http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp for udførlige oplysninger. Absolute Data Protect-agenten leveres deaktiveret og skal aktiveres af kunderne. Service kan være begrænset. Kontakt Absolute vedrørende servicetilbud uden for USA.
Abonnementstjenesten (tilbehør) på Absolut Recovery Guarantee er en begrænset garanti. Der gælder visse betingelser. Find alle oplysninger på: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Recovery Guarantee-betalingen
ugyldiggøres, hvis Data Delete anvendes. Kunderne skal først underskrive en forudgående godkendelsesaftale og enten oprette en pinkode eller købe en eller flere RSA SecurID-amuletter fra Absolute Software for at kunne bruge Data Delete-tjenesten.
13 Når HP Trust Circles Standard medfølger, får du mulighed for op til 5 tillidscirkler med op til 5 kontaktpersoner i hver tillidscirkel. Trust Circles Pro (tilbehør) kræves ved ubegrænset antal tillidscirkler og kontaktpersoner. Trust Circles Reader gør det muligt for en
kontaktperson at deltage i en inviteret tillidscirkel. Kræver Windows. Fås på http://hptc.cryptomill.com.
14 Software TPM 1.2 (aktiveret som standard) eller Hardware TPM 1.2 (deaktiveret som standard).
17 IP 65-testresultat afventes. Løsningen forventes at blive dækket af HP's begrænsede garanti for IP 65 imod indtrængen af støv og vand.
18 MIL STD-testresultatet afventes og er ikke en garanti for fremtidig ydeevne under pågældende testforhold. Formålet med MIL-STD-810G-testene er ikke at demonstrere egnethed i forhold til de kontraktmæssige krav fra U.S. Department of Defense eller til
militærbrug.
20 Et udsnit af den TPM 2.0-udspecificerede version v0.89, som er implementeret af Intel Platform Trust Technology (PTT).
21 Nærfeltkommunikationsapplikation eller -software sælges separat. Bemærk, at der kun understøttes kort, der overholder NFC-standarderne.
22 EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se www.epeat.net vedr. registreringsstatus pr. land.

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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