Záznamový list

Odolný tablet HP ElitePad 1000 G2
Odolné mobilné riešenie navrhnuté na plnenie úloh.
Udržte si tempo v kancelárii aj mimo
nej s odolným tabletom HP ElitePad
1000 so systémom Windows, ktorý je
navrhnutý tak, aby vás sprevádzal
všade, pri každej práci a počas celého
dňa.

● Windows 10 Pro9
● Displej s uhlopriečkou 25,65 cm (10,1")

Nebojácna odolnosť
● Používajte odolné riešenie všade, kde potrebujete. Je navrhnuté na čistenie1 a splnenie požiadaviek testovania IP
652 na odolnosť voči vode a prachu a tiež testovania MIL-STD 810G.3
Mobilná produktivita, ktorá pracuje rovnako tvrdo ako vy
● Hravo zvládnite svoju zmenu vďaka výdrži batérie až 20 hodín4 a používajte čítačku 2D čiarových kódov (vybrané
konfigurácie) na rýchly prístup k informáciám, ako sú napríklad údaje o inventári.
Bezpečnosť už od začiatku
● Zakomponujte toto riešenie do svojho zabezpečeného IT prostredia vďaka integrovanej čítačke kariet Smart Card
so šifrovaním FIPS-140-2 a certifikáciou IPS-201, riešeniami HP Client Security a HP BIOS Protection a šifrovaním
celého disku.
Rozšírte svoje možnosti práce
● Vytvorte najlepšie riešenie pre vaše prostredie vďaka súprave voliteľného príslušenstva.5 Použitie tabletové pero
umožňujúce zadávanie údajov, keď ste v teréne, alebo dokovaciu stanicu na vytvorenie prostredia podobného
stolnému počítaču, keď ste späť v kancelárii.
Funkcie
● Súčasťou riešenia, ktoré vás všade sprevádza, sú tvarované okraje a ergonomický dizajn umožňujúce ľahkú
manipuláciu.
● Využite širokú škálu portov na riešení alebo ho vložte do voliteľnej dokovacej stanice HP ElitePad5, ktorá
poskytuje ešte viac možností; ovládajte bezdrôtové pripojenie cez jedno používateľské rozhranie.
● Vychutnajte si široké pozorovacie uhly na viacdotykovom displeji s uhlopriečkou 10,1 palca, rozlíšením 1920 x
1200 Full HD a odolným sklom Corning® Gorilla® Glass 3.
● Využívajte pri všetkých transakciách systém Windows 10 Pro7, štvorjadrový procesor Intel®8 a 128 GB úložný
priestor.9
● Spravujte údaje, bezpečnosť a zariadenia z riešenia typu cloud s technológiou HP Touchpoint Manager.10
● Spoľahnite sa na podporu, ktorej môžete dôverovať, s obmedzenou zárukou svetovej triedy od spoločnosti HP.
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Tabuľka s technickými údajmi

Dostupný operačný systém

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

Dostupné procesory

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, maximálne 2,39 GHz s použitím technológie Intel Burst, 2 MB vyrovnávacej pamäte, 4 jadrá) 3

Čipová sada

Čipset je integrovaný s procesorom

Pamäť

4 GB 1067 MHz LPDDR3 SDRAM

Vnútorná pamäť

128 GB eMMC 4

Obrazovka

Kapacitný multidotykový displej WUXGA (1920 x 1200) s uhlopriečkou 25,65 cm (10,1") a digitizérom, sklo Corning® Gorilla® Glass 3 s ochranou proti odtlačkom

Dostupná grafická karta

Grafika Intel HD 5

Zvuk

zvuk HD; kombinovaný konektor pre slúchadlá/mikrofón

Bezdrôtové technológie

modul Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) a Bluetooth® 4.0; širokopásmové mobilné pripojenie 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 napájací konektor; 1 kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón; 1 zásuvka na bezpečnostný kábel so zámkom; 1 port HDMI; 2 porty USB 3.0; 1 port RJ-45; 1 sériový port
(Tablet sa pripája buď priamo k zdroju napájania pomocou sieťového adaptéra (je súčasťou dodávky), alebo k dokovacej stanici (vyžaduje sa adaptér))

Webová kamera

2,1 MPx, 1080 Px (predný); 8 MP, LED blesk (zadný)

Dostupný softvér

Kúpiť kancelársky balík Office; PDF Complete – verzia pre podniky; Pripojenie HP Mobile; Bezdrôtové pripojenie HP Hotspot (modely s podporou WLAN); Služba HP ePrint;
Ovládateľnosť HP; Technológia HP PageLift; Asistent podpory HP; HP SoftPaq Download Manager; Kindle; Aplikácia Box (50 GB verzia) 7,8,9,10

Správa zabezpečenia

čítačka CAC Smartcard s certifikáciou FIPS-140-2 pre SCR, FIPS-201; softvér HP Client Security (súčasťou dodávky sú aj funkcie Credential Manager a Password Manager); HP BIOS;
štandardné okruhy dôveryhodnosti HP; softvér Absolute Data Protect; správca prístupu k zariadeniu s overovaním systémom Just In Time; bezpečnostný nástroj Microsoft Defender;
Firmvér TPM (predvolené), hardvér TPM (1,2); šifrovanie disku; Blízka komunikácia (NFC) 11,13,14,20,21

Rozmery

215 x 285,5 x 33 mm

Hmotnosť

Hmotnosť od 1,45 kg
(Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie.)

Napájanie

Externý 45 W inteligentný sieťový napájací adaptér pre tablet HP ElitePad
Dve 2-článkové lítiovo-iónové polymérové batérie s dlhou výdržou, 30 Wh (po jednej v tablete a puzdre)

Senzory

Merač zrýchlenia + elektronický kompas; Gyroskop; Senzor okolitého osvetlenia; Haptika

Zhoda s normami energetickej Certifikované ENERGY STAR® a registrované EPEAT®
efektívnosti
Záruka

1-ročná obmedzená záruka. 1-ročná obmedzená záruka na primárnu batériu. Dostupné voliteľné služby HP Care Pack, predávajú sa samostatne

Expanzné moduly

2D čítačka čiarových kódov (voliteľné) s jedinečným vizuálnym indikátorom úspešného nasnímania, čítačka typu WVGA 752 x 480 pixelov, svetelný zdroj: s cieľom 650nm VLD,
kontrast tlače: minimum 25 %; Skenujte uhol sklonu: +/-40°, kotúč: 180°, zošikmenie: +/- 40°
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Dokovacia stanica HP
ElitePad

Nabite svoje zariadenie HP ElitePad na stole prostredníctvom dokovacej stanice HP ElitePad, alebo použite svoj tablet ako
sekundárnu obrazovku a majstrovsky zvládajte viacero úloh naraz.

Stylus k tabletu HP
Executive G2

Píšte správy a poznámky vlastným rukopisom priamo na obrazovke notebooku HP EliteBook Revolve 810 G21 alebo
tabletu HP Pro Tablet 610. Potom ich uložte – alebo ich konvertujte na tlačené písmo a použite v iných aplikáciách.

Klávesnica HP s rozhraním
Bluetooth

S bezdrôtovou klávesnicou HP si užite bezdrôtové pohodlie, optimálnu prenosnosť a flexibilitu jednej klávesnice pre
Windows a Android™ tablety.

Batéria pre rozširujúci kryt
HP ElitePad Expansion
Jacket

Zapnite a pokračujte. Buďte počas dňa produktívni vďaka batérii pre rozširujúci kryt HP ElitePad, ktorá sa pripája do
rozširujúceho krytu HP ElitePad a okamžite predĺži výdrž batérie vášho tabletu HP ElitePad až na 20 hodín1. (Tablet HP
ElitePad a rozširujúci kryt HP ElitePad sa predávajú samostatne.)

10 W sieťový adaptér HP
ElitePad

Zapnite. Pokračujte. Nabite svoj tablet ľahkým a univerzálnym 10 W sieťovým adaptérom HP ElitePad. Kompaktný, ľahký
dizajn je dokonalý na cestovanie.

3-ročná služba výmeny na
mieste v nasledujúci
pracovný deň pre zariadenia
HP Healthcare/Rugged

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný
deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov.

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

Číslo produktu: C0M84AA

Číslo produktu: F3G73AA

Číslo produktu: F3J73AA

Číslo produktu: H4F20AA

Číslo produktu: H4K08AA

Číslo produktu: U8KX0E
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Poznámky v krátkych správach
1 Pokyny na čistenie nájdete v používateľskej príručke.

2 Prebieha testovanie IP 65. Plánuje sa pokrytie riešenia obmedzenou zárukou HP na vniknutie prachu a vody IP 65.

3 Prebieha testovanie MIL-STD 810G a účelom nie je preukázať vhodnosť pre zmluvy s Ministerstvom obrany Spojených štátov alebo na vojenské použitie. Výsledky testovania MIL-STD nie sú zárukou budúceho výkonu za týchto testovacích podmienok.

4 Testovanie spoločnosti HP pozostáva z plného vybitia batérie pri spustenej sérii produktívnych skriptov s nasledujúcimi aplikáciami (ktoré môžu, ale nemusia byť súčasťou vášho konkrétneho produktu): 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 a Winzip® 10.0. Pred testovaním bol systém plne nabitý a displej bol nastavený na jas 60 nitov, bolo vypnuté
bezdrôtové pripojenie a funkcie automatické stmievanie, pozastavenie a dlhodobý spánok, ako aj všetky ostatné programy, pomôcky a služby, ktoré nie sú nevyhnutné pre chod počítačového systému alebo test životnosti batérie. Výdrž batérie sa líši v závislosti od
modelu výrobku, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, používania, bezdrôtových funkcií a nastavení správy napájania. Maximálna kapacita batérie sa časom a používaním prirodzene znižuje.
5 Príslušenstvo sa predáva samostatne. Používanie odolného tabletu HP ElitePad s dokovacou stanicou HP ElitePad vyžaduje na správnu kompatibilitu adaptér (tiež sa predáva samostatne). Podrobné informácie nájdete v príručke produktu Stručné technické údaje.
7 Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo
aktualizáciu systému BIOS. Systém Windows 10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Pozrite si stránku
http://www.microsoft.com.
8 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného
zaťaženia aplikácie a od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.
9 Pri pevných diskoch sa počíta 1 GB = 1 miliarda bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Pre softvér na obnovu systému môže byť rezervovaných až 5 GB miesta na disku.
10 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. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke
www.hp.com/touchpoint. Softvér HP Touchpoint Manager vyžaduje zakúpenie predplatného.

Technické špecifikácie zrieknutie
1 Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách operačného systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo

aktualizáciu systému BIOS. Operačný systém Windows 10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si za to môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Navštívte
lokalitu http://www.microsoft.com.
3 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 Intel nesúvisí s mierou výkonnosti.
4 V prípade ukladacích zariadení GB = 1 miliarda bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Do 6 GB (v prípade systému Windows 8.1 a 10) je vyhradených pre softvér na obnovenie systému.
5 Na zobrazenie obrázkov v rozlíšení HD je potrebný obsah v rozlíšení HD.
6 Širokopásmové mobilné pripojenie HP Mobile Broadband a Gobi 4G LTE WWAN sa predávajú samostatne alebo ako prídavná funkcia, nie sú k dispozícii vo všetkých regiónoch a vyžadujú si samostatne zakúpenú servisnú zmluvu. Informácie o dostupnosti a pokrytí
získate od poskytovateľa služieb. Rýchlosti pripojenia sa budú líšiť v závislosti od polohy, prostredia, stavu siete a ďalších faktorov.
7 Pripojenie HP Mobile Connect je k dispozícii iba v oblasti EMEA a vyžaduje sa kompatibilný modul pre mobilný prenos CDMA alebo HSPA a predplatená služba nákupu. Informácie o pokrytí a dostupnosti pre vašu servisnú oblasť nájdete na adrese www.hp.com/
go/mobileconnect.
8 Použitie prístupového bodu bezdrôtovej siete HP vyžaduje aktívne internetové pripojenie a samostatne zakúpený dátový paušál. Kým je prístupový bod bezdrôtovej siete HP aktívny, aplikácie v zariadení pokračujú v činnosti a používajú rovnaký dátový paušál ako
prístupový bod bezdrôtovej siete. Používanie dát prenášaných cez prístupový bod môže znamenať dodatočné poplatky. Podrobnejšie informácie ohľadom dátového paušálu vám poskytne operátor. Vyžaduje Windows 8.1 alebo manažér pripojenia HP Connection
Manager pre Windows 7.
9 Služba HP ePrint vyžaduje internetové pripojenie k tlačiarni s webovým rozhraním. Vyžaduje sa registrácia konta HP ePrint. Zoznam vhodných tlačiarní, podporovaných dokumentov a typov obrázkov a iné podrobnosti o službe HP ePrint nájdete na stránke
www.hp.com/eprint
10 Ponuka je dostupná iba pre nových používateľov aplikácie Box. Ponuka sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Aplikácia Box si vyžaduje systém Windows 8 alebo 8.1.
11 Dodávka zariadenia HP Elitepad 1000 zahŕňa 4-ročnú licenciu na softvér Absolute Data Protect, ktorá umožní lokalizovať vaše zariadenie, uzamknúť a predchádzať nedovolenému prístupu a vzdialene odstrániť vaše osobné údaje. Licenciu musí aktivovať
zákazník. Úplné podrobnosti nájdete na stránke http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp. Agent Absolute Data Protect sa dodáva deaktivovaný a musia ho aktivovať zákazníci. Služba môže byť obmedzená, dostupnosť mimo USA si overte u
spoločnosti Absolute. Voliteľná služba predplatného Absolute Recovery Guarantee má obmedzenú záruku. Platia určité podmienky. Podrobné informácie nájdete na stránke: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Ak
využijete službu Data Delete, platba za Recovery Guarantee bude neplatná. Ak chcete využiť službu Data Delete, najprv je potrebné podpísať zmluvu o predbežnej autorizácii (Pre-Authorization Agreement) a buď si zvoliť PIN kód, alebo si zakúpiť jeden alebo viac
tokenov RSA SecurID od spoločnosti Absolute Software.
13 Funkcia HP Trust Circles Standard umožňuje po zvolení využívať až 5 kruhov dôveryhodnosti s maximálne 5 kontaktmi v každom kruhu dôveryhodnosti. Voliteľná funkcia Trust Circles Pro umožňuje využívať neobmedzený počet kruhov dôveryhodnosti a
kontaktov. K dispozícii je funkcia Trust Circles Reader, pomocou ktorej možno povoliť kontaktu zúčastniť sa činností v kruhu dôveryhodnosti, do ktorého bol kontakt pozvaný. Vyžaduje sa Windows. Dostupné na lokalite http://hptc.cryptomill.com.
14 Softvér TPM 1.2 (v predvolenom nastavení aktivovaný) alebo hardvér TPM 1.2 (v predvolenom nastavení deaktivovaný).
17 Prebieha testovanie IP 65. Plánuje sa pokrytie riešenia obmedzenou zárukou HP na vniknutie prachu a vody IP 65.
18 Testovanie MIL-STD prebieha a výsledky nie sú zárukou budúceho výkonu za týchto testovacích podmienok. Účelom testovania MIL-STD 810G nie je preukázať vhodnosť pre zmluvy s Ministerstvom obrany Spojených štátov alebo na vojenské použitie.
20 Podmnožina špecifikácie TPM 2.0 verzie v0.89 podľa implementácie technológiou Intel Platform Trust (PTT).
21 Aplikácia alebo softvér NFC sa predáva samostatne. Pamätajte, že sú podporované iba karty kompatibilné so štandardmi NFC.
22 Registrácia EPEAT sa v jednotlivých krajinách líši. Stav registrácie v jednotlivých krajinách je uvedený na stránke www.epeat.net.

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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