Folha de Dados

HP ElitePad 1000 G2 Rugged Tablet
A solução móvel robusta concebida para durar.
Mantenha o ritmo dentro e fora do
escritório com o Tablet Robusto HP
ElitePad 1000, uma solução de tablet
Windows concebida para ir onde quer
que vá e fazer o que quer que
faça—ao longo do dia.

● Windows 10 Pro9
● Ecrã de 25,65 cm (10,1 pol.) na diagonal

Durabilidade de confiança
● Utilize a solução duradoura em qualquer local. Foi concebida para ser limpa1 e passou nos testes IP 65 2 quanto à
prova de água e pó e MIL-STD 810G.3
Produtividade móvel que trabalha tanto quanto você
● Tenha energia durante todo o seu trabalho até 20 horas4 de autonomia da bateria e utilize o leitor de código de
barras 2D (configurações selecionadas) para aceder rapidamente às informações, como, por exemplo, dados de
inventário.
Segurança desde o início
● Integre a solução no seu ambiente de IT seguro com um leitor de smart card integrado com encriptação FIPS
140-2 e certificação IPS 201, soluções HP Client Security e HP BIOS Protection, bem como encriptação de disco
completo.
Expanda o que consegue fazer
● Crie a melhor solução para o seu ambiente com um conjunto de acessórios opcionais.5 Utilize a caneta do tablet
para permitir a entrada de dados em viagem ou uma estação de ancoragem para criar um ambiente de tipo
desktop quando regressa ao escritório.
Características
● Os cantos arredondados e um design ergonómico para um fácil manuseamento fazem parte da solução que o
acompanha para todo o lado.
● Tenha ao seu dispor várias portas na solução ou utilize a estação de ancoragem HP ElitePad opcional5 para ainda
mais opções; controle a sua rede sem fios através de uma única interface de utilizador.
● Desfrute de ângulos de visualização amplos no ecrã multitoque de 10,1 polegadas na diagonal, 1920 x 1200,
Full HD com Corning ® Gorilla ® Glass 3 duradouro.
● Faça tudo com o Windows 10 Pro,7 um processador quad-core Intel®8 e 128 GB de armazenamento.9
● Efetue a gestão de dados, segurança e dispositivos a partir da nuvem com o HP Touchpoint Manager.10
● Confie num suporte fidedigno com a garantia limitada de classe mundial da HP.
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Tabela de especificações

Sistema operativo disponível Windows 10 Pro 64 1

Windows 8.1 Pro 64 1
Windows 8.1 64 1

Processadores disponíveis

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, até 2,39 GHz com a tecnologia Intel Burst, 2 MB de cache, 4 núcleos) 3

Chipset

Chipset está integrado com o processador

Memória

LPDDR3 SDRAM de 4 GB a 1067 MHz

Armazenamento interno

128 GB eMMC 4

Ecrã

WUXGA de 25,65 cm (10,1 pol.) na diagonal (1920 x 1200), ecrã multitoque capacitivo com digitalizador, Corning® Gorilla® Glass 3 com revestimento antimanchas

Placa gráfica disponível

Placa gráfica Intel HD 5

Áudio

Áudio HD; Tomada combo para auscultadores/microfone

Tecnologias Sem Cabos

Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) e Bluetooth® 4.0; banda larga móvel HP hs3110 HSPA+ com suporte para GPS; Módulo 4G HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ com suporte
para GPS; Módulo 4G HP lt4225 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ com suporte para GPS; Módulo 4G HP lt4226 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ com suporte para GPS 6

Portas e Ligações

1 conector de energia; 1 combo para auricular/microfone; 1 slot de bloqueio do cabo de segurança; 1 HDMI; 2 USB 3.0; 1 RJ-45; 1 série
(O tablet liga-se diretamente a uma fonte de energia utilizando um transformador (incluído) ou a uma estação de ancoragem (requer adaptador))

Webcam

2.1 MP, 1080p (virada para a frente); 8 MP, flash LED (virada para trás)

Software disponível

Comprar o Office; PDF Complete Corporate Edition; HP Mobile Connect; HP Wireless Hotspot (modelos com WLAN); HP ePrint; HP Manageability; HP PageLift; HP Support Assistant; HP
SoftPaq Download Manager; Kindle; Box (oferta de 50 GB) 7,8,9,10

Gestão de Segurança

Leitor Smartcard CAC com FIPS-140-2 para SCR, certificação FIPS-201; HP Client Security (incluindo Credential Manager e Password Manager); HP BIOS; HP Trust Circles Standard;
Absolute Data Protect; Device Access Manager com autenticação Just In Time; Microsoft Defender; Firmware TPM (predefinido), hardware TPM (1.2); Drive Encryption; Near Field
Communication (NFC) 11,13,14,20,21

Dimensões

215 x 285,5 x 33 mm

Peso

A partir de 1,45 kg
(O peso varia consoante configuração.)

Alimentação

Transformador smart externo HP ElitePad de 45 W
Duas baterias de polímeros de iões de lítio de longa duração, 2 células, 30 WHr (uma no tablet e outra no jacket)

Sensores

Acelerómetro + eCompass; Giroscópio; Sensor de luz ambiente; Dispositivos hápticos

Conformidade com standards Certificação ENERGY STAR® e registo EPEAT®
de eficiência energética
Garantia

1 ano de garantia limitada. 1 ano de garantia limitada para a bateria principal. HP Care Packs opcionais disponíveis, vendidos separadamente

Módulos de expansão

Leitor de código de barras 2D (opcional) com um indicador de sucesso visual único, leitor de tipo WVGA de 752 x 480 píxeis, emissor ótico: VLD direcional de 650 nm, contraste de
impressão: mínimo de 25%; inclinação do ângulo de digitalização: +/- 40°, rotação: 180°, desvio: +/- 40°
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Estação de Ancoragem
ElitePad HP

Carregue o seu HP ElitePad enquanto está à secretária com uma Estação de Acostagem HP ElitePad ou configure o seu
tablet como um ecrã secundário e seja um mestre em multitarefas.

Caneta HP Executive Tablet
G2

Escreva mensagens e notas com a sua própria caligrafia diretamente no ecrã do seu HP EliteBook Revolve 810 G21 ou HP
Pro Tablet 610. Depois guarde-as ou converta-as para texto datilografado para utilizar noutras aplicações.

Teclado Bluetooth HP

Desfrute da conveniência sem fios, portabilidade optimizada e a flexibilidade de um teclado para os seus tablets
Windows e Android™ com o teclado Bluetooth HP.

Número de produto: C0M84AA

Número de produto: F3G73AA

Número de produto: F3J73AA

Bateria HP ElitePad
Expansion Jacket

Volte a ligar e continue. Seja produtivo ao longo do dia com a HP ElitePad Jacket Battery que encaixa no HP ElitePad
Expansion Jacket para aumentar imediatamente a duração da bateria do seu HP ElitePad até 20 horas1. (HP ElitePad e HP
ElitePad Expansion Jacket são vendidos em separado.)

Número de produto: H4F20AA

Transformador HP ElitePad
10W A/C

Ligue. Continue. Carregue o seu tablet com um Transformador de CA HP ElitePad 10W, leve e compacto. O design
compacto e leve é perfeito para viagens.

Serviço HP com PDA, 3 anos,
no dia útil seguinte, no local,
apenas para unidades
Healthcare/Rugged

Obtenha 3 anos de reparação do seu dispositivo informático no dia útil seguinte por parte de um técnico qualificado da
HP, se não for possível solucionar os problemas remotamente.

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

Número de produto: H4K08AA

Número de produto: U8KX0E
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Rodapés com mensagens
1 Consulte o manual do utilizador para instruções de limpeza.

2 O teste IP 65 está pendente. Está previsto que a solução esteja coberta pela garantia limitada HP quanto à norma IP 65 contra a entrada de pó e água.

3 O teste MIL-STD 810G está pendente e não se destina a demonstrar a adequação a requisitos de contratos com o Departamento de Defesa dos E.U.A. ou para utilização militar. Os resultados dos testes MIL-STD não constituem uma garantia de desempenho

futuro sob estas condições de teste.
4 Testes realizados pela HP que consistem da descarga total da bateria enquanto executam uma série de scripts de produtividade nas seguintes aplicações (que podem ou não estar incluídas no seu produto específico): 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 e Winzip® 10.0. Antes dos testes, o sistema foi totalmente carregado e a luminosidade do ecrã
definida para 60 nits, a rede sem fios foi desligada e a regulação automática da luz, a suspensão, a hibernação e todos os outros programas foram desativados, os utilitários e serviços não essenciais à execução do sistema informático ou o teste à duração da
bateria foram desativados. A duração da bateria depende do modelo do produto, da configuração, das aplicações carregadas, das funcionalidades, da utilização, da funcionalidade sem fios e das definições da gestão de energia. A capacidade máxima da bateria irá
diminuir naturalmente com a sua utilização e ao longo do tempo.
5 Acessórios vendidos separadamente. A utilização do HP ElitePad Rugged Tablet com a Estação de Ancoragem HP ElitePad requer um adaptador (também vendido separadamente) para obter a compatibilidade correta. Consulte as especificações rápidas
("QuickSpecs") do produto para obter mais informações.
7 Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem necessitar de hardware, controladores, software e/ou BIOS atualizados de aquisição em separado para tirar todo o partido da funcionalidade do
Windows. O Windows 10 é atualizado automaticamente, uma funcionalidade que está sempre ativada. Podem ser aplicadas taxas de fornecedor de serviços de Internet e poderão existir requisitos adicionais ao longo do tempo para as atualizações. Visite
http://www.microsoft.com.
8 A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software irão necessariamente beneficiar da utilização desta tecnologia. O desempenho e a frequência do
relógio irão variar de acordo com a carga de trabalho da aplicação e as configurações de hardware e software. A numeração Intel não reflete uma medição de desempenho superior.
9 Para discos rígidos, GB = mil milhões de bytes. A capacidade formatada real é inferior. Até 5 GB de espaço em disco encontram-se reservados para software de recuperação do sistema.
10 O HP Touchpoint Manager suporta os sistemas operativos Android™, iOS e Windows e PCs, portáteis, tablets e smartphones de diversos fabricantes. Não disponível em todos os países. Consulte www.hp.com/touchpoint para obter informações de
disponibilidade. O HP Touchpoint Manager requer a aquisição de uma assinatura.

Especificações técnicas renúncias
1 Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows Os sistemas podem necessitar de hardware, controladores, software ou BIOS atualizados de aquisição em separado para tirar todo o partido da funcionalidade do

Windows. O Windows 10 é atualizado automaticamente e as atualizações estão sempre ativas. Podem ser aplicadas taxas do fornecedor de serviços de Internet e podem ser necessários requisitos adicionais para atualizações ao longo do tempo. Consulte
http://www.microsoft.com
3 A tecnologia Multi-Core foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software beneficiam necessariamente da utilização desta tecnologia. É necessário um sistema de computação
de 64 bits. O desempenho varia em função da sua configuração de hardware e software. A numeração Intel não reflete uma medição de desempenho superior.
4 Para unidade de armazenamento, GB = mil milhões de bytes. A capacidade formatada real é inferior. Até 6 GB (para o Windows 8.1 e 10) estão reservados para software de recuperação do sistema.
5 É necessário conteúdo HD para ver imagens HD.
6 A banda larga móvel HP e a WWAN 4G LTE da Gobi são vendidas separadamente ou como funcionalidades adicionais, não estão disponíveis em todas as regiões e requerem um contrato de serviços adquirido separadamente. Verifique junto do seu fornecedor de
serviços a cobertura e disponibilidade. As velocidades de ligação irão variar consoante a localização, ambiente, condições de rede e outros fatores.
7 O HP Mobile Connect está disponível apenas na EMEA e requer um módulo de banda larga móvel compatível com CDMA ou HSPA e a aquisição de um serviço pré-pago. Encontre a cobertura e disponibilidade para a sua área de serviço em www.hp.com/
go/mobileconnect.
8 A aplicação HP Wireless Hotspot requer uma ligação à Internet ativa e um plano de dados adquirido separadamente. Enquanto o HP Wireless Hotspot estiver ativo, as aplicações no dispositivo continuarão a funcionar e utilizarão o mesmo plano de dados do que
o hotspot sem fios. A utilização de dados do hotspot sem fios pode traduzir-se em tarifas adicionais. Consulte o seu fornecedor de serviços para saber os detalhes do seu plano. Requer Windows 8.1 ou HP Connection Manager para Windows 7.
9 O HP ePrint requer uma ligação à Internet para a impressora HP com ligação à Web. Requer o registo de conta HP ePrint. Para obter uma lista de impressoras elegíveis, tipos de documentos e imagens suportados e outros detalhes HP ePrint, consulte
www.hp.com/go/businessmobileprinting
10 Oferta disponível apenas para novos utilizadores do Box. Oferta sujeita a alterações sem aviso prévio. A aplicação Box requer o Windows 8 ou 8.1.
11 O HP ElitePad 1000 inclui uma licença de 4 anos do Absolute Data Protect para localizar o seu dispositivo, bloqueá-lo, evitar o acesso não autorizado e eliminar dados pessoais remotamente. A licença deve ser ativada pelo utilizador. Consulte
http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp para informações completas. O agente Absolute Data Protect é enviado desativado e deve ser ativado pelo cliente. O serviço pode ser limitado; verifique com a Absolute a disponibilidade fora dos EUA. O
serviço de assinatura opcional da garantia de recuperação da Absolute é uma garantia limitada. São aplicáveis determinadas condições. Para obter todas as informações, consulte: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Se
o Data Delete for utilizado, o pagamento da garantia de recuperação será considerado nulo e sem efeito. De modo a utilizar o serviço Data Delete, os clientes devem assinar primeiro um Acordo de pré-autorização e criar um PIN ou adquirir um ou mais tokens
SecurID RSA da Absolute Software.
13 O HP Trust Circles Standard, quando incluído, permite até 5 Trust Circles (círculos de confiança) com até 5 contactos em cada Trust Circle. Trust Circles Pro opcional necessário para um número livre de Trust Circles e contactos. Trust Circles Reader está disponível
para permitir que um contacto participe num Trust Circle convidado. Requer Windows. Disponível em http://hptc.cryptomill.com.
14 Software TPM 1.2 (ligado por predefinição) ou Hardware TPM 1.2 (desligado por predefinição).
17 O teste IP 65 está pendente. Está previsto que a solução esteja coberta pela garantia limitada HP quanto à norma IP 65 contra a entrada de pó e água.
18 O teste MIL-STD está pendente e os resultados não constituem uma garantia de futuro desempenho sob estas condições de teste. O teste MIL STD-810G não se destina a demonstrar a adequação a requisitos de contratos com o Departamento de Defesa dos
E.U.A. ou para utilização militar.
20 Um subconjunto da versão de especificação TPM 2.0 v0.89 conforme implementado pela Intel Platform Trust Technology (PTT).
21 A aplicação ou software NFC é vendido separadamente. Tenha em atenção que apenas os cartões compatíveis com as normas NFC são suportados.
22 O registo EPEAT varia consoante o país. Para obter informações sobre o estado do registo por país, consulte www.epeat.net.

Saiba mais em
www.hp.eu/notebooks
Recorra aos serviços financeiros HP

Explore opções de pagamento mensal e planos de atualização de tecnologia que podem fornecer mais flexibilidade para ajudar a cumprir os seus objetivos de TI. Mais informações em
www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
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