Φύλλο δεδομένων

HP ElitePad 1000 G2 Healthcare Tablet
Αυτό το tablet έχει βελτιστοποιηθεί για το χώρο της υγείας και υποστηρίζεται από
τα Windows 10
1

Ενσωματώστε ροές εργασιών,
αποκτήστε πρόσβαση και
ενημερώστε τις πληροφορίες
περίθαλψης, αυξήστε την
παραγωγικότητα του νοσηλευτικού
προσωπικού και βελτιώστε την
αλληλεπίδραση με τους ασθενείς με
το HP ElitePad 1000 Healthcare
Tablet, μια λύση με Windows 10 που
έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με
επαγγελματίες του κλάδου
υγειονομικής περίθαλψης.
1

● Windows 10 Pro1
● Οθόνη 25,65 cm (10,1")

Καταλληλότητα για τον κλάδο της υγείας
● Χρησιμοποιήστε αυτή την ανθεκτική και ελαφριά λύση σε όλο το κλινικό περιβάλλον. Το κέλυφος έχει υποστεί
επεξεργασία με αντιμικροβιακό συντηρητικό για την προστασία του εξωτερικού περιβλήματος2 από
αλλοιώσεις.
Βοήθεια για τις κανονιστικές απαιτήσεις
● Διαφυλάξτε τα δεδομένα των ασθενών με μια πιστοποιημένη συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών, τα HP
Client Security, HP BIOS Protection και Trusted Platform Module (TPM)3, και πλήρη κρυπτογράφηση δίσκου.
Πλήρης διασφάλιση ποιότητας
● Μειώστε τον κίνδυνο ιατρικών σφαλμάτων χρησιμοποιώντας τη συσκευή ανάγνωσης γραμμοκώδικα 2D (σε
επιλεγμένες διαμορφώσεις) για να επαληθεύετε την ταυτότητα του προσωπικού και των ασθενών, και να
καταχωρείτε και να χορηγείτε φαρμακευτικές αγωγές. Υπαγορεύστε με ακρίβεια, χάρη στο ενσωματωμένο
λογισμικό εξουδετέρωσης του θορύβου.
Ευελιξία στη ροή των κλινικών εργασιών
● Δημιουργήστε την καλύτερη λύση για το περιβάλλον σας με μια σειρά προαιρετικών αξεσουάρ.4
Χρησιμοποιήστε τη γραφίδα του tablet για να εισάγετε δεδομένα εν κινήσει ή το σταθμό σύνδεσης για να
δημιουργήσετε ένα περιβάλλον παρόμοιο με αυτό ενός επιτραπέζιου υπολογιστή όταν βρίσκεστε στο γραφείο
ή στο σταθμό νοσηλευτών.
Χαρακτηριστικά
● Αποκτήστε ένα tablet που καθαρίζεται εύκολα5 και έχει υποβληθεί στις δοκιμές IP 546 και MIL-STD 810G7.
● Οι στρογγυλεμένες άκρες και η εργονομική σχεδίαση διασφαλίζουν την καταλληλότητα της συσκευής
σύμφωνα με τους κανονισμούς για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.
● Δείτε τις σημαντικές πληροφορίες σας σε ποιότητα Full HD με την οθόνη πολλών σημείων αφής 25,65 cm
(10,1"), η οποία διαθέτει ανάλυση 1.920 x 1.200 και γυαλί Corning® Gorilla® Glass 3 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί εύκολα σε εξωτερικούς χώρους.
● Αξιοποιήστε τις θύρες που διαθέτει η λύση ή συνδέστε τη στον προαιρετικό σταθμό επιτραπέζιας σύνδεσης HP
ElitePad4 για ακόμα περισσότερες επιλογές. Ελέγξτε την ασύρματη λειτουργία από ένα ενιαίο περιβάλλον
χρήστη.
● Δείτε τις σημαντικές πληροφορίες σας σε ποιότητα Full HD με την οθόνη πολλών σημείων αφής 10,1 ιντσών, η
οποία διαθέτει ανάλυση 1.920 x 1.200 και γυαλί Corning® Gorilla® Glass 3, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
εύκολα σε εξωτερικούς χώρους.
● Κάντε τα πάντα με Windows 10 Pro1, τετραπύρηνο επεξεργαστή Intel®9 και αποθηκευτικό χώρο 128 GB10.
● Διαχειριστείτε δεδομένα, ασφάλεια και συσκευές από το cloud με το HP Touchpoint Manager.11
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Πίνακας προδιαγραφών

Διαθέσιμο λειτουργικό
σύστημα

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

Διαθέσιμοι επεξεργαστές

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, έως 2,39 GHz με τεχνολογία Intel Burst, 2 MB cache, 4 πυρήνες) 3

Chipset

Το chipset είναι ενσωματωμένο στον επεξεργαστή

Μνήµη

4 GB 1067 MHz LPDDR3 SDRAM

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

128 GB eMMC 4

Οθόνη

Χωρητική οθόνη πολλών σημείων αφής WUXGA 25,65 cm (10,1") (1.920 x 1.200) με ψηφιοποιητή και γυαλί Corning® Gorilla® Glass 3 με αντικηλιδωτική επικάλυψη

Διαθέσιμα γραφικά

Γραφικά Intel HD 5

Ήχος

Ήχος HD, 2 ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία, 2 ψηφιακά μικρόφωνα, σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου 3,5 mm

Τεχνολογία ασύρματης
επικοινωνίας

Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) και Bluetooth® 4.0, HP hs3110 HSPA+ Mobile Broadband με υποστήριξη GPS, μονάδα HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G με
υποστήριξη GPS, μονάδα HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G με υποστήριξη GPS, μονάδα HP lt4225 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G με υποστήριξη GPS, μονάδα HP
lt4226 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G με υποστήριξη GPS 6

Θύρες και υποδοχές

1 σύνδεση τροφοδοσίας, 1 σύνθετη ακουστικών/μικροφώνου, 2 ενσωματωμένα μικρόφωνα, 1 υποδοχή κλιπ γραφίδας, 1 υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου ασφαλείας, 1 HDMI, 1
USB 3.0
(Το tablet συνδέεται είτε απευθείας σε πηγή τροφοδοσίας μέσω τροφοδοτικού AC (περιλαμβάνεται), είτε σε σταθμό σύνδεσης)

Webcam

2,1 MP 1080p (μπροστά), 8 MP, flash LED (πίσω)

Διαθέσιμο λογισμικό

Office με επιλογή αγοράς, Imprivata Ready, υποστήριξη Dragon® Medical 360 Direct, PDF Complete Corporate Edition, HP Mobile Connect, HP Wireless Hotspot (μοντέλα με WLAN),
HP ePrint, HP Manageability, HP PageLift, HP Support Assistant. HP SoftPaq Download Manager, Kindle, Box (50 GB δωρεάν) 7,8,9,10,27,28

Διαχείριση ασφάλειας

Συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών CAC με FIPS-140-2 για SCR και πιστοποίηση FIPS 201, HP Client Security (περιλαμβάνονται τα Credential Manager και Password Manager), HP
BIOS, HP Trust Circles Standard, Absolute Data Protect, Device Access Manager με έλεγχο ταυτότητας JIT, Microsoft Defender, TPM υλικολογισμικού (προεπιλογή), TPM υλικού (1.2),
Drive Encryption, επικοινωνία κοντινού πεδίου (NFC) 11,13,14,20,21

Διαστάσεις

207,5 x 278 x 20 mm

Βάρος

Από 1,1 kg
(Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.)

Τροφοδοσία Ισχύος

Εξωτερικό τροφοδοτικό AC 10 W
Μπαταρία λιθίου 30 WHr 2 στοιχείων, μεγάλης διάρκειας

Αισθητήρες

γυροσκόπιο, αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος, τεχνολογίες αφής

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Πιστοποίηση ENERGY STAR® και EPEAT®
ενέργειας
Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους. Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία. Διατίθενται προαιρετικές υπηρεσίες HP Care Pack. Πωλούνται ξεχωριστά

Μονάδες επέκτασης

Συσκευή ανάγνωσης γραμμοκώδικα 2D (προαιρετικά) με μοναδική οπτική ένδειξη επιτυχίας. Τύπος συσκευής WVGA 752 x 480 pixel. Πηγή φωτός: στόχευση VLD 650 nm. Αντίθεση
εκτύπωσης: 25% τουλάχιστον. Βήμα γωνίας σάρωσης: +/-40°. Κύλιση: 180°. Στρέβλωση: +/- 40°

Χαρακτηριστικά
ανθεκτικότητας

Έχει υποβληθεί στη δοκιμή IP 54. Η δοκιμή IP 54 διασφαλίζει στεγανότητα σε ό,τι αφορά τα υγρά και τη σκόνη σύμφωνα με την αξιολόγηση IP 5417, EN/IEC 60601-1-226. Έχει
υποβληθεί στη δοκιμή MIL-STD 810G, που περιλαμβάνει πτώση από τα 3 πόδια (0,91 m) σε τσιμεντένιο δάπεδο καλυμμένο με λινοτάπητα18. Για οδηγίες καθαρισμού, ανατρέξτε
στον οδηγό χρήσης.
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Σταθμός επιτραπέζιας
σύνδεσης HP ElitePad

Φορτίστε το HP ElitePad στο γραφείο με το σταθμό επιτραπέζιας σύνδεσης HP ElitePad ή χρησιμοποιήστε το tablet ως
δεύτερη οθόνη και πραγματοποιήστε πολλές εργασίες ταυτόχρονα.

Γραφίδα tablet HP Executive
G2

Γράψτε χειρόγραφα μηνύματα και σημειώσεις απευθείας στην οθόνη του HP EliteBook Revolve 810 G21 ή του HP Pro
Tablet 610. Στη συνέχεια, αποθηκεύστε τα ή μετατρέψτε τα σε πληκτρολογημένο κείμενο για χρήση σε άλλες
εφαρμογές.

Αριθμός προϊόντος: C0M84AA

Αριθμός προϊόντος: F3G73AA

Τρία έτη, επιτόπου την
επόμενη εργάσιμη ημέρα

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Υπηρεσία επιτόπου επισκευής του υπολογιστή σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP για
3 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: U7C50E
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Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της

λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και η σχετική λειτουργία είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Σε ό,τι αφορά τις ενημερώσεις, ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον παροχέα υπηρεσιών Internet, καθώς και να υπάρξουν
πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.
2 Το tablet, οι ακίδες απελευθέρωσης, ο φακός της κάμερας, το κάλυμμα του φλας, το κάλυμμα της συσκευής ανάγνωσης γραμμοκώδικα, οι βίδες, η οθόνη και το λογότυπο HP δεν έχουν υποστεί αντιμικροβιακή επεξεργασία.
3 Το υλικολογισμικό TPM είναι έκδοσης 2.0. Το υλικό TPM είναι έκδοσης v1.2, η οποία αποτελεί υποσύνολο της έκδοσης v0.89 της προδιαγραφής TPM 2.0, όπως έχει υλοποιηθεί από την Intel Platform Trust Technology (PTT).
4 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
5 Για οδηγίες καθαρισμού, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης.
6 Η λύση καλύπτεται από περιορισμένη εγγύηση HP για εισχώρηση σκόνης και νερού, σύμφωνα με τη δοκιμή IP 54.
7 Τα αποτελέσματα της δοκιμής MIL-STD δεν εγγυώνται τη μελλοντική απόδοση στις ίδιες συνθήκες. Η δοκιμή MIL STD 810G δεν αποσκοπεί να υποδείξει καταλληλότητα για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις του Υπουργείου Αμύνης των ΗΠΑ ή
για στρατιωτική χρήση. Η βλάβη λόγω πτώσης καλύπτεται μόνο με την προαιρετική υπηρεσία προστασίας από τυχαία ζημιά HP Care Pack.
8 Το HP ElitePad Healthcare Tablet είναι ένας υπολογιστής γενικής χρήσης και δεν προορίζεται για χρήση στη διάγνωση, τη θεραπεία, την αγωγή ή την πρόληψη νόσου ή άλλων ιατρικών παθήσεων.
9 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του
ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με το φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
10 Για τους σκληρούς δίσκους, 1 GB = 1 δις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 5 GB δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
11 Το HP Touchpoint Manager υποστηρίζει λειτουργικά συστήματα Android™, iOS και Windows, καθώς και υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, tablet και smartphone διαφόρων κατασκευαστών. Δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες/περιοχές. Για πληροφορίες
σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/touchpoint. Για το HP Touchpoint Manager απαιτείται η αγορά συνδρομής.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της

λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και η σχετική λειτουργία είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Σε ό,τι αφορά τις ενημερώσεις, ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον παροχέα υπηρεσιών Internet, καθώς και να υπάρξουν
πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.
3 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Απαιτείται σύστημα 64-bit. Η
απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
4 Για τη μονάδα αποθήκευσης, 1 GB = 1 δις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 6 GB (στα Windows 8.1 και 10) δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
5 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
6 Τα HP Mobile Broadband και Gobi 4G LTE WWAN πωλούνται ξεχωριστά ή ως πρόσθετα χαρακτηριστικά και δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες/περιοχές. Προϋποθέτουν την αγορά ξεχωριστής σύμβασης υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη
και τη διαθεσιμότητα, απευθυνθείτε στον παροχέα υπηρεσιών. Οι ταχύτητες σύνδεσης διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία, το περιβάλλον, το δίκτυο και άλλους παράγοντες.
7 Το HP Mobile Connect είναι διαθέσιμο στην περιοχή EMEA μόνο και απαιτεί μια συμβατή μονάδα mobile broadband CDMA ή HSPA και προπληρωμένη υπηρεσία. Δείτε πληροφορίες για την κάλυψη και τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας στην περιοχή σας στη
διεύθυνση www.hp.com/go/mobileconnect.
8 Η εφαρμογή HP Wireless Hotspot απαιτεί ενεργή σύνδεση στο Internet και ξεχωριστό πρόγραμμα δεδομένων. Όταν το HP Wireless Hotspot είναι ενεργό, οι εφαρμογές συνεχίζουν να λειτουργούν και χρησιμοποιούν το ίδιο πρόγραμμα δεδομένων με το
Wireless Hotspot. Για τη χρήση δεδομένων μέσω του Wireless Hotspot ίσως επιβαρυνθείτε με πρόσθετες χρεώσεις. Για λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα δεδομένων, απευθυνθείτε στον τοπικό πάροχο υπηρεσιών. Απαιτούνται Windows 8.1 ή HP
Connection Manager για Windows 7.
9 Για το HP ePrint απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή HP με δυνατότητα σύνδεσης στο web. Απαιτείται εγγραφή στο HP ePrint. Για τη λίστα με τους συμβατούς εκτυπωτές, τους υποστηριζόμενους τύπους εγγράφων και εικόνων και άλλες λεπτομέρειες
σχετικά με το HP ePrint, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/businessmobileprinting
10 Η προσφορά ισχύει μόνο για νέους χρήστες του Box. Η προσφορά μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Για το Box απαιτούνται Windows 8 ή 8.1.
11 Το HP Elitepad 1000 περιλαμβάνει άδεια χρήσης 4 ετών για το Absolute Data Protect για να μπορείτε να εντοπίζετε και να κλειδώνετε τη συσκευή, να εμποδίζετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και να διαγράφετε προσωπικά δεδομένα εξ αποστάσεως. Η
άδεια χρήσης πρέπει να ενεργοποιηθεί από τον πελάτη. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp. Το Absolute Data Protect είναι απενεργοποιημένο κατά την παράδοση και πρέπει να ενεργοποιηθεί
από τον πελάτη. Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί στην υπηρεσία. Για τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας εκτός ΗΠΑ, απευθυνθείτε στην Absolute. Η προαιρετική συνδρομητική υπηρεσία Absolute Recovery Guarantee είναι μια περιορισμένη εγγύηση. Ισχύουν
ορισμένοι περιορισμοί. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Εάν χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία Data Delete, η πληρωμή εγγύησης βάσει του Recovery Guarantee ακυρώνεται.
Προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία Data Delete, οι πελάτες πρέπει να υπογράψουν ένα συμφωνητικό προ-εξουσιοδότησης και να δημιουργήσουν έναν κωδικό PIN ή να αγοράσουν ένα ή περισσότερα διακριτικά RSA SecurID από την Absolute
Software.
13 Το HP Trust Circles Standard, όταν περιλαμβάνεται, επιτρέπει έως 5 Trust Circles με έως και 5 επαφές σε κάθε Trust Circle. Για απεριόριστο αριθμό Trust Circles και επαφών, απαιτείται το προαιρετικό Trust Circles Pro. Διατίθεται το Trust Circles Reader, που
επιτρέπει σε μια επαφή να συμμετέχει σε Trust Circle κατόπιν πρόσκλησης. Απαιτούνται Windows. Διατίθεται στη διεύθυνση http://hptc.cryptomill.com.
14 Λογισμικό TPM 1.2 (ενεργοποιημένο από προεπιλογή) ή υλικό TPM 1.2 (απενεργοποιημένο από προεπιλογή).
17 Η λύση καλύπτεται από περιορισμένη εγγύηση HP για εισχώρηση σκόνης και νερού, σύμφωνα με τη δοκιμή IP 54.
18 Τα αποτελέσματα της δοκιμής MIL-STD δεν εγγυώνται τη μελλοντική απόδοση στις ίδιες συνθήκες. Η δοκιμή MIL STD 810G δεν αποσκοπεί να υποδείξει καταλληλότητα για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις του Υπουργείου Αμύνης των ΗΠΑ ή
για στρατιωτική χρήση. Η βλάβη λόγω πτώσης καλύπτεται μόνο με την προαιρετική υπηρεσία προστασίας από τυχαία ζημιά HP Care Pack.
19 Το tablet, οι ακίδες απελευθέρωσης, ο φακός της κάμερας, το κάλυμμα του φλας, το κάλυμμα της συσκευής ανάγνωσης γραμμοκώδικα, οι βίδες, η οθόνη και το λογότυπο HP δεν έχουν υποστεί αντιμικροβιακή επεξεργασία.
20 Υποσύνολο της έκδοσης v0.89 της προδιαγραφής TPM 2.0, όπως έχει υλοποιηθεί από την Intel Platform Trust Technology (PTT).
21 Η εφαρμογή ή το λογισμικό NFC πωλείται ξεχωριστά. Σημειώστε ότι υποστηρίζονται μόνο οι κάρτες που είναι συμβατές με τα πρότυπα NFC.
22 Η πιστοποίηση EPEAT διαφέρει ανά χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση της πιστοποίησης ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.epeat.net.
27 Το λογισμικό Imprivata OneSign® πωλείται ξεχωριστά. Το ElitePad Healthcare Tablet διαθέτει πιστοποίηση για το Imprivata OneSign®. Το Imprivata OneSign® υποστηρίζεται μόνο στα Windows 8.1.
28 Το λογισμικό Nuance Dragon® Medical 360 Direct πωλείται ξεχωριστά. Το Nuance Dragon® Medical 360 Direct υποστηρίζεται μόνο στα ElitePad Healthcare Tablet της HP.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/notebooks
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των ΙΤ στόχων σας. Περισσότερες
πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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