Veri sayfası

HP ElitePad 1000 G2 Dayanıklı Tablet
Her şartta çalışmak üzere tasarlanmış dayanıklı mobil çözümü.
Gün boyunca yanınızda olmak ve tüm
işlerinizde size eşlik etmek üzere
tasarlanan bir Windows tablet çözümü
olan HP ElitePad 1000 Dayanıklı Tablet
ile ofisteyken ve ofis dışındayken
çalışma temponuzu koruyun.

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

Korkusuz dayanıklılık
● Dayanıklı çözümü ihtiyaç duyduğunuz her yerde kullanın. Temizlenebilecek1 ve su ile toza karşı IP 65 2 ve MIL-STD
810G3 testlerini geçebilecek şekilde tasarlanmıştır.
Sizin kadar çok çalışan mobil üretkenlik
● 20 saate kadar4 pil ömrüyle vardiyanız boyunca gücünüzü kaybetmeyin ve stok verisi gibi bilgilere hızlıca erişmek
için 2D barkod okuyucuyu (belirli yapılandırmalarda) kullanın.
Baştan sona güvenlik
● FIPS-140-2 şifreleme ve IPS-201 sertifikasına sahip tümleşik akıllı kart okuyucusu, HP Client Security ve HP BIOS
Protection çözümleri ve tam disk şifrelemeyle, çözümü güvenli BT ortamınızın bir parçası haline getirin.
Yapabileceklerinizi artırın
● İsteğe bağlı aksesuar seçenekleriyle kendi ortamınız için en iyi çözümü oluşturun.5 Sahadayken veri girişi yapmak
için tablet kalemini, ofisteyken masaüstü bilgisayarla sahip olduğunuza benzer bir çalışma ortamı yaratmak için
bir yerleştirme istasyonu kullanın.
Özellikler
● Kolay tutuş sağlayan yuvarlak dış hatları ve ergonomik tasarımı her yere yanınızda götürebileceğiniz çözümün bir
parçasıdır.
● Çözüm üzerinde çeşitli bağlantı noktaları veya daha fazla seçenek için isteğe bağlı HP ElitePad Yerleştirme
İstasyonu5 ile yerleştirme olanağı elde edin; tek bir kullanıcı arabirimi aracılığıyla kablosuz kontrol edin.
● 10,1 inç diyagonal, 1920 x 1200, Full HD, dayanıklı Corning® Gorilla® Glass 3'e sahip çoklu dokunmatik ekranla
geniş görüş açısının keyfini yaşayın.
● Windows 10 Pro,7 bir dört çekirdekli Intel ® işlemci,8 ve 128 GB depolama alanıyla her şeyi yapabilirsiniz.9
● HP Touchpoint Manager ile verileri, güvenliği ve aygıtları buluttan yönetin.10
● HP'nin dünya çapında sınırlı garantisiyle güvenebileceğiniz desteği elde edin.
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Teknik Özellikler Tablosu

Kullanılabilir İşletim Sistemi

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

Kullanılabilir İşlemciler

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, Intel Burst Teknolojisi kullanılarak 2,39 GHz'e kadar, 2 MB önbellek, 4 çekirdekli) 3

Yonga kümesi

Yonga seti işlemciyle tümleşiktir

Bellek

4 GB 1067 MHz LPDDR3 SDRAM

Dahili depolama

128 GB eMMC 4

Ekran

25,65 cm (10,1") diyagonal WUXGA (1920 x 1200), dijitalleştirici içeren kapasitif çoklu dokunma özellikli ekran, leke önleyici kaplamalı Corning® Gorilla® Cam

Kullanılabilir Grafik İşlemciler Intel HD Graphics 5
Ses

HD ses; Birleşik kulaklık/mikrofon jakı

Kablosuz Teknolojileri

Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) ve Bluetooth® 4.0; GPS destekli HP hs3110 HSPA+ Mobil Geniş Bant; HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ GPS destekli 4G Modülü; HP lt4225
LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ GPS destekli 4G Modülü; HP lt4226 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ GPS destekli 4G Modülü 6

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

1 güç konektörü; 1 birleşik kulaklık/mikrofon; 1 güvenlik kablosu kilidi yuvası; 1 HDMI; 2 USB 3.0; 1 RJ-45; 1 seri
(Tablet, bir AC güç adaptörü (dahildir) kullanılarak doğrudan bir güç kaynağına veya yerleştirme istasyonuna (adaptör gerekir) bağlanabilir)

Web kamerası

2,1 MP, 1080p (ön tarafta); 8 MP, LED flaş (arka tarafta)

Kullanılabilir Yazılımlar

Office Satın Alın; PDF Complete Corporate Edition; HP Mobile Connect; HP Kablosuz Erişim Noktası (WLAN özellikli modeller); HP ePrint; HP Manageability; HP PageLift; HP Destek
Asistanı; HP SoftPaq İndirme Yöneticisi; Kindle; Box (50 GB teklifi) 7,8,9,10

Güvenlik Yönetimi

SCR için FIPS-140-2 içeren CAC akıllı kart okuyucu, FIPS 201 sertifikalı; HP Client Security (Credential Manager ve Password Manager dahil); HP BIOS; HP Trust Circles Standard;
Absolute Data Protect; Anında Kimlik Doğrulama ile Device Access Manager; Microsoft Defender; Ürün yazılımı TPM (varsayılan), donanım TPM (1.2); Sürücü Şifreleme; Yakın Alan
İletişimi (NFC) 11,13,14,20,21

Boyutlar

215 x 285,5 x 33 mm

Ağırlık

1,45 kg'den başlayan ağırlık
(Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir.)

Güç

Harici HP ElitePad 45 W Akıllı AC Adaptörü
İki adet 2 hücreli, uzun ömürlü 30 WHr lityum iyon polimer (tablette ve cekette)

Algılayıcılar

Hız ölçer + eCompass; Jiroskop; Ortam ışığı sensörü; Haptik özellikler

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® sertifikalı ve EPEAT® tescilli

Garanti

1 yıllık sınırlı garanti. Birincil pilde 1 yıllık sınırlı garanti. İsteğe bağlı HP Care Pack vardır, ayrı olarak satılır

Genişletme Modülleri

Benzersiz görsel başarı göstergeli 2D barkod okuyucu (isteğe bağlı), okuyucu türü WVGA 752 x 480 piksel, açık kaynak: 650nm VLD amaçlayan, baskı kontrastı: minimum %25;
tarama açısı aralığı: +/- 40°, silindir: 180°, eğme: +/- 40°
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP ElitePad Yerleştirme
İstasyonu

HP ElitePad tabletinizi HP ElitePad Yerleştirme İstasyonu ile masada yeniden şarj edin veya tabletinizi ikinci bir ekran
olarak ayarlayarak ana çoklu görev uygulayıcı haline gelin.

HP Executive Tablet Kalemi
G2

Mesaj ve notları kendi el yazınızla doğrudan HP EliteBook Revolve 810 G21 veya HP Pro Tablet 610 ekranına yazın.
Ardından yazdıklarınızı kaydedin veya başka bir uygulamada kullanmak üzere yazılı metne dönüştürün.

HP Bluetooth Klavye

HP Bluetooth Klavye ile, kablosuz kolaylığının, iyileştirilmiş taşınabilirliğin ve Windows ve Android™ tabletleriniz için tek bir
klavyenin keyfini yaşayın.

Ürün numarası: C0M84AA

Ürün numarası: F3G73AA

Ürün numarası: F3J73AA

HP ElitePad Genişletme
Kızağı Pili

Açın ve kullanmaya devam edin. HP ElitePad Genişletme Kızağı'na takılarak HP ElitePad pilinizin ömrünü anında 20 saate
kadar uzatan HP ElitePad Kızak Pili ile gün boyu verimli olun. (HP ElitePad ve HP ElitePad Genişletme Kızağı ayrı olarak
satılır.)

Ürün numarası: H4F20AA

HP ElitePad 10W A/C
Adaptörü

Açın. Kullanmaya devam edin. Tabletinizi hafif ve çok yönlü HP ElitePad 10W AC Adaptörü ile şarj edin. Küçük ve hafif
tasarım seyahat için mükemmeldir.

HP 3 yıllık Sonraki iş günü
Yerinde Yalnızca Sağlık
Hizmetleri/Dayanıklı Birim
Hizmeti

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş gününde yerinde onarım hizmeti alın.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

Ürün numarası: H4K08AA

Ürün numarası: U8KX0E
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Mesaj Altbilgileri
1 Temizleme talimatları için kullanım kılavuzuna bakın.

2 IP 65 testleri beklemededir. Çözümün, IP 65 toz ve su girişine karşı sınırlı HP garantisi kapsamında olması planlanmaktadır.

3 MIL-STD 810G testleri beklemededir ve ABD Savunma Bakanlığı sözleşme gereksinimlerine veya askeri kullanıma uygunluğu kanıtlama amacını taşımamaktadır. MIL-STD test sonuçları, bu test koşulları altında gelecekteki performansın garantisi değildir.

4 Testler HP tarafından ve pil tam boşalana kadar aşağıdaki uygulamalarda çeşitli çalışma komut dosyaları çalıştırılarak yapılmıştır (bu yazılımlar sizin ürününüzde olabilir veya olmayabilir): Adobe® Acrobat® Reader 7.0, Adobe® Illustrator® CS2, Adobe® Photoshop®

CS2, Apple® Quicktime 7.1, Intervideo® WinDVD® 8, Macromedia® Flash 8, Office 2003 Pro, Project 2003 ve Winzip® 10.0. Testlerden önce sistem tam olarak şarj edilmiş, ekran parlaklığı 60 nit olarak ayarlanmış, kablosuz iletişim kapatılmış ve otomatik kararma,
bekleme ve hazırda bekleme modları ile bilgisayar sisteminin çalışması ya da pil ömrü testi için gerekli olmayan diğer tüm programlar, yardımcı programlar ve hizmetler devre dışı bırakılmıştır. Pil ömrü ürün modeline, yapılandırmaya, yüklenen uygulamalara,
özelliklere, kullanıma, kablosuz ağ işlevine ve güç yönetimi ayarlarına göre farklılık gösterir. Maksimum pil kapasitesi zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalacaktır.
5 Aksesuarlar ayrı olarak satılır. HP ElitePad Dayanıklı Tablet, HP ElitePad Yerleştirme İstasyonu ile kullanılırken doğru uyumluluk için adaptör (ayrı olarak satılır) gerekir. Ayrıntılar için lütfen Hızlı Teknik Özellikler dosyasına bakın.
7 Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncelleştirmesi gerektirebilir. Windows 10 otomatik olarak
güncelleştirilir; bu özellik her zaman etkindir. Zaman içinde, güncelleştirmeler için ISS ücretleri ve ek gereklilikler söz konusu olabilir. Bkz. http://www.microsoft.com.
8 Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve
yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir.
9 Sabit sürücüler için, GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. 5 GB'ye kadar bir bölüm sistem kurtarma yazılımına ayrılmıştır.
10 HP TouchPoint Manager uygulaması Android™, iOS ve Windows işletim sistemlerini ve çeşitli üreticilerin bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarını destekler. Tüm ülkelerde kullanılamayabilir. Kullanılabilirlik için www.hp.com/touchpoint adresine
bakın. HP Touchpoint Manager için abonelik satın alınması gerekir.

Teknik özellikler yasal uyarılar
1 Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım ve/veya BIOS güncelleştirmesi gerektirebilir. Windows 10 otomatik

olarak güncelleştirilir; bu özellik her zaman etkindir. Zaman içinde, güncelleştirmeler için ISS ücretleri ve ek gereklilikler söz konusu olabilir. Bkz. http://www.microsoft.com.
3 Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. 64 bit bilgi işlem sistemi gereklidir. Performans, donanım ve yazılım
yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma sistemi performans ölçüsüne göre değildir.
4 Sabit sürücü için, GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. 6 GB'a kadar (Windows 81 ve Windows 10 için) bir bölüm sistem kurtarma yazılımına ayrılmıştır.
5 HD görüntüleri görebilmek için HD içerik gerekir.
6 HP Mobil Geniş Bant ve Gobi 4G LTE WWAN ayrı olarak veya eklenti özellik olarak satılır, tüm bölgelerde kullanılabilir değildir ve ayrı olarak satın alınan hizmet sözleşmeleri gerektirir. Bölgenizdeki kapsama ve kullanılabilirlik için servis sağlayıcınıza başvurun.
Bağlantı hızları; konum, çevre, ağ koşulları ve diğer etkenlere bağlı olarak farklılık gösterebilir.
7 HP Mobile Connect yalnızca EMEA'da bulunur ve uyumlu bir CDMA veya HSPA mobil geniş bant modülü ve ön ödemeli hizmet satın alınmasını gerektirir. Hizmet bölgeniz için kapsam ve kullanılabilirlik bilgileri için bkz. www.hp.com/go/mobileconnect.
8 HP Kablosuz Erişim Noktası uygulaması, etkin bir İnternet bağlantısı ve ayrı olarak satılan veri planı gerektirir. HP kablosuz erişim noktası etkin durumdayken, aygıttaki uygulamalar çalışmaya devam eder ve kablosuz erişim noktasıyla aynı veri planını kullanır.
Kablosuz erişim noktası veri kullanımı için ek ücretler uygulanabilir. Plan ayrıntıları için servis sağlayıcınıza danışın. Windows 7 için HP Connection Manager veya Windows 8.1 gerektirir.
9 HP ePrint, HP web özellikli yazıcıya internet bağlantısı gerektirir. HP ePrint hesap kaydı gerekir. Uygun yazıcıların listesi, desteklenen belgeler ve görüntü türleriyle diğer HP ePrint ayrıntıları için bkz. www.hp.com/go/businessmobileprinting
10 Teklif yalnızca yeni Box kullanıcıları için geçerlidir. Teklif önceden haber vermeden değiştirilebilir. Box uygulaması Windows 8 veya 8.1 gerektirir.
11 HP Elitepad 1000; aygıtınızı bulmanıza, kilitlemenize ve yetkisiz erişime karşı korumanıza ve kişisel verilerinizi uzaktan silmenize olanak veren Absolute Data Protect uygulamasının 4 yıllık lisansını içerir. Lisans müşteri tarafından etkinleştirilmelidir. Ayrıntıların
tamamı için bkz. http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp. Absolute Data Protect uygulaması kapalı olarak sağlanır ve uygulamanın müşteri tarafından etkinleştirilmesi gerekir. Hizmet sınırlı olabilir, ABD dışında kullanılabilirlik için Absolute'e danışın.
İsteğe bağlı Absolute Kurtarma Garantisi abonelik hizmeti sınırlı garantidir. Belirli koşullar geçerlidir. Ayrıntıların tamamı için şu adresi ziyaret edin: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Veri Silme hizmeti kullanılırsa,
Kurtarma Garantisi ödemesi geçersiz kalır. Veri Silme hizmetini kullanmak için, müşterilerin önce bir Ön Yetkilendirme Sözleşmesi imzalamaları ve bir PIN oluşturmaları veya Absolute Software'den bir veya birden çok RSA SecurID belirteci satın almaları gerekir.
13 HP Güven Çevreleri Standart sürüm, her bir Güven Çevresinde 5 ilgili kişiyle 5 Güven Çevresine kadar izin verir. Sınırsız sayıda Güven Çevresi ve üye için, isteğe bağlı Güven Çevreleri Pro sürümü gereklidir. Güven Çevreleri Okuyucusu, bir ilgili kişinin davet edilen bir
Güven Çevresine katılmasına izin vermek için kullanılabilir. Windows gerektirir. http://hptc.cryptomill.com adresinden edinilebilir.
14 Yazılım TPM 1.2 (varsayılan olarak açıktır) veya Donanım TPM 1.2 (varsayılan olarak kapalıdır).
17 IP 65 testleri beklenmektedir. Çözümün, IP 65 toz ve su girişine karşı sınırlı HP garantisi kapsamında olması planlanmaktadır.
18 MIL-STD testi beklemededir ve sonuçlar, bu test koşulları altında gelecekteki performansın garantisi değildir. MIL-STD 810G testleri ABD Savunma Bakanlığı sözleşme gereksinimlerine veya askeri kullanıma uygunluğu kanıtlama amacını taşımamaktadır.
20 TPM 2.0 şartnamesi sürümü v0.89 alt kümesi, Intel Platform Trust Technology (PTT) tarafından uygulanmıştır.
21 NFC uygulaması veya yazılımı ayrı olarak satılır. Lütfen yalnızca NFC standartlarıyla uyumlu kartların desteklendiğini unutmayın.
22 EPEAT tescili ülkeye göre farklılık gösterir. Ülkelere göre tescil durumları için www.epeat.net adresine bakın.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/notebooks
HP Finans Hizmetleri ile çalışın

BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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