Taulukot

HP ElitePad 1000 G2 Healthcare -tabletti
Terveydenhuollon tarpeisiin optimoitu tabletti käyttää Windows 10
-käyttöjärjestelmää
1

Integroi työnkulut, käytä ja päivitä
terveydenhuollon tietojärjestelmien
tietoja, paranna hoitohenkilökunnan
tuottavuutta ja edistä
potilasvuorovaikutusta HP ElitePad
1000 Healthcare -tabletilla, joka on
yhdessä terveydenhuollon
ammattilaisten kanssa suunniteltu
Windows 10 -ratkaisu.
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● Windows 10 Pro1
● Lävistäjältään 25,65 cm:n (10,1 tuuman)
näyttö

Valmis terveydenhuoltoratkaisu
● Tätä kestävää ja kevyttä ratkaisua voidaan käyttää kaikissa kliinisissä ympäristöissä. Kuori on käsitelty
antimikrobisella säilöntäaineella ulkokuoren2 suojaamiseksi.
Helppoa noudattaa säädöksiä
● Suojaa potilastiedot sertifioidun älykortin lukijan, HP Client Security -ohjelmiston, HP:n BIOS-suojauksen sekä
Trusted Platform Module (TPM) -turvapiirin3 ja koko levyn salauksen avulla.
Täysivaltainen laadunvarmistus
● Vähennä lääketieteellisten virheiden riskiä käyttämällä 2D-viivakoodinlukijaa (tietyissä kokoonpanoissa)
henkilöstön ja potilaiden vahvistamiseen sekä lääkkeiden luetteloimiseen ja jakamiseen. Sanelut tallentuvat
tarkkoina laitteella valmiina olevan melua vähentävän ohjelmiston ansiosta.
Lisää joustavuutta hoitotyöhön
● Luo toimintaympäristöösi parhaiten sopiva ratkaisu lisävarusteiden avulla.4 Tabletin kynällä voit syöttää tietoja
myös liikkeellä ollessa ja telakointiaseman avulla voit luoda pöytäkonemaisen ympäristön, kun työskentelet
pöydän ääressä.
Ominaisuudet
● Hanki tabletti, joka on helppo puhdistaa5 ja joka on läpäissyt IP 54-6 ja MIL-STD 810G -testit.7
● Pyöristetyt reunat ja ergonominen muotoilu auttavat takaamaan työskentelymukavuuden.
● Voit tarkastella tärkeitä tietojasi täysteräväpiirtoiselta, ulkokäyttöön soveltuvalta, lävistäjältään 25,65 cm:n (10,1
tuuman) monikosketusnäytöltä (1 920 x 1 200), jossa on Corning® Gorilla® Glass 3 -lasi.
● Ratkaisussa on useita portteja ja valinnaisen HP ElitePad -telakointiaseman4 avulla saat entistä enemmän
vaihtoehtoja; voit hallita langatonta yhden käyttöliittymän kautta.
● Voit tarkastella tärkeitä tietojasi täysteräväpiirtoiselta, ulkokäyttöön soveltuvalta, lävistäjältään 10,1 tuuman
monikosketusnäytöltä (1 920 × 1 200), jossa on Corning® Gorilla® Glass 3 -lasi.
● Windows 10 Pro1, neljän ytimen Intel®-suoritin9 ja 128 Gt:n tallennustila10 takaavat, että saat kaiken tehdyksi.
● Hallitse tietoja, suojausta ja laitteita pilvipohjaisesti HP Touchpoint Manager -sovelluksella.11
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HP ElitePad 1000 G2 Healthcare -tabletti
Taulukko teknisistä tiedoista

Saatavilla oleva
käyttöjärjestelmä

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

Saatavilla olevat suorittimet Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, jopa 2,39 GHz Intel Burst -tekniikan avulla, 2 Mt:n välimuisti, 4 ydintä) 3
Piirisarja

Suorittimeen integroitu piirisarja

Muisti

LPDDR3 SDRAM (4 Gt, 1 067 MHz)

Sisäinen tallennustila

128 Gt:n eMMC 4

Näyttö

Lävistäjältään 25,65 cm:n (10,1 tuuman) WUXGA-näyttö (1 920 × 1 200), jossa kapasitiivinen monikosketustoiminnallisuus ja digitoija, Corning® Gorilla® Glass 3 -lasi sekä tahroja
ehkäisevä pinnoite

Saatavilla olevat
näytönohjaimet

Intel® HD -näytönohjain 5

Ääni

HD-äänentoisto; 2 sisäistä stereokaiutinta; 2 digitaalimikrofonia; 3,5 mm:n kuuloke–mikrofoni-yhdistelmäliitäntä

Langattomat tekniikat

Broadcom 802.11a/b/g/n (2×2) ja Bluetooth® 4.0; HP hs3110 HSPA+ -mobiililaajakaista ja GPS-tuki; HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G -moduuli ja GPS-tuki; HP
lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G -moduuli ja GPS-tuki; HP lt4225 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G -moduuli ja GPS-tuki; HP lt4226 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G
-moduuli ja GPS-tuki 6

Portit ja liittimet

virtaliitäntä; kuuloke–mikrofoni-yhdistelmä; 2 sisäistä mikrofonia; kynän kiinnikepaikka; vaijerilukkopaikka; HDMI-liitäntä; USB 3.0 -portti
(Tabletti voidaan kytkeä joko suoraan virtalähteeseen käyttämällä verkkolaitetta (mukana) tai telakointiasemaan)

Web-kamera

2,1 megapikseliä, 1080p (käyttäjää kohti); 8 megapikseliä, LED-salama (käyttäjästä poispäin suunnattu);

Saatavilla olevat ohjelmistot Osta Office; Imprivata-valmius; Dragon® Medical 360 Direct -tuki; PDF Complete -yritysversio; HP Mobile Connect; HP:n langaton yhteyspiste (mallit, joissa WLAN); HP ePrint;
HP-hallintatyökalut; HP PageLift; HP Support Assistant; HP SoftPaq Download Manager; Kindle; Box (50 Gt:n tarjous) 7,8,9,10,27,28

Suojauksen hallinta

CAC-älykorttien lukija ja FIPS-140-2 -moduuli (älykortin lukulaitestandardi), FIPS-201-sertifioitu; HP Client Security (mukana Credential Manager ja Password Manager); HP BIOS; HP
Trust Circles, vakioversio; Absolute Data Protect; Device Access Manager ja Just-In-Time-todennus; Windows Defender; Laiteohjelmiston TPM (oletus), laitteiston TPM (1.2);
Kiintolevysalaus; Near Field Communication (NFC) 11,13,14,20,21

Mitat

207,5×278×20 mm

Paino

Paino alkaen 1,1 kg
(Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan.)

Virtalaitteet

Ulkoinen 10 W:n verkkolaite
Kaksikennoinen, pitkäkestoinen (30 Wh:n) litiumpolymeeriakku

Ilmaisimet

gyroskooppi; ympäristön valon tunnistin; haptiikka

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu ja EPEAT®-rekisteröity

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu. Yhden vuoden rajoitettu takuu pääakulle. Valinnaiset HP Care Pack -palvelut on hankittava erikseen

Laajennusmoduulit

2D-viivakoodinlukija (valinnainen) ja ainutlaatuinen visuaalinen ilmaisin, lukijatyyppi WVGA (752×480 kuvapistettä), valonlähde: tavoite 650 nm:n valontunnistin, tulostuskontrasti:
vähintään 25 %; lukukulma: +/–40°, kääntäminen: 180°, kiertäminen: +/–40°

Kestävyysominaisuudet

IP 54 -testattu. IP 54 tarjoaa suojan nesteitä ja pölyä vastaan IP-luokituksen 54 mukaisesti 17; EN/IEC 60601-1-226; MIL-STD 810G -testattu, mukaan lukien pudotus 0,91 metristä (3
jalasta) linoleumilla päällystetylle betonille 18; Katso puhdistusohjeet käyttöoppaasta.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP ElitePadin
telakointiasema

Lataa HP ElitePad pöydän ääressä HP ElitePadin telakointiasemalla tai määritä taulutietokone toissijaiseksi näytöksi, niin
saat hetkessä paljon aikaan.

HP Executive
-taulutietokonekynä G2

Kirjoita viestit ja huomautukset omalla käsialallasi suoraan HP EliteBook Revolve 810 G21- tai HP Pro Tablet 610 -laitteen
näyttöön. Voit tämän jälkeen tallentaa ne tai muuntaa ne normaaliksi tekstiksi, jota voit käyttää muissa sovelluksissa.

3 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Kolmen vuoden palvelu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi tiloissasi
seuraavana arkipäivänä.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Tuotenumero: C0M84AA

Tuotenumero: F3G73AA

Tuotenumero: U7C50E
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Viestin alaviitteet
1 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden, ohjaimien, ohjelmien tai BIOS-päivityksen hankkimista, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin

hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa
http://www.microsoft.com.
2 Tablettia, Quick Release -liitäntöjä, kameran linssiä, salaman suojusta, viivakoodin lukijan suojusta, ruuveja, näyttöä ja HP-logoa ei ole käsitelty antimikrobisella aineella.
3 Ohjelmiston TPM on versio 2.0. Laitteiston TPM on v1.2, joka on osa Intelin Platform Trust Technologyn (PTT) toteuttamaa TPM 2.0 (versio v0.89) -tekniikkaa.
4 Hankittava erikseen tai lisälaitteena.
5 Katso puhdistusohjeet käyttöoppaasta.
6 Ratkaisu sisältyy HP:n rajoitettuun takuuseen, joka koskee IP-luokituksen 54 mukaista roiskeiden ja pölyn suojaa.
7 MIL-STD-testaustulokset eivät takaa, että laitteet toimivat jatkossa näissä olosuhteissa. MIL-STD 810G -testeillä ei pyritä osoittamaan, että laitteet täyttävät Yhdysvaltain puolustusvoimien sopimusvaatimukset tai ovat sopivia sotilaskäyttöön. Roiskesuojaus
sisältyy vain valinnaiseen HP Care Pack -vahinkosuojauspalveluun.
8 HP ElitePad Healthcare -tabletti on yleiskäyttöön tarkoitettu tietojenkäsittelylaite, eikä sitä ole tarkoitettu käytettäväksi sairauksiin tai muuhun terveydentilaan liittyvässä diagnosoinnissa, parannuskeinoissa, hoidossa tai ehkäisyssä.
9 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työnkulkujen ja laitteisto- ja
ohjelmistokokoonpanojen mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
10 Kiintolevyasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Enintään 5 Gt varattu järjestelmän palautusohjelman käyttöön.
11 HP Touchpoint Manager tukee Android™-, iOS- ja Windows-käyttöjärjestelmiä sekä eri valmistajien tietokoneita, kannettavia, tabletteja ja älypuhelimia. Ei saatavana kaikissa maissa. Lisätietoja saatavuudesta on osoitteessa www.hp.com/touchpoint. HP
Touchpoint Manager edellyttää tilauksen hankkimista.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden, ohjaimien, ohjelmien tai BIOS-päivityksen hankkimista, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin

hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa
http://www.microsoft.com.
3 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Edellytyksenä 64-bittinen tietokonejärjestelmä. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja
ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
4 Tallennusasemassa 1 Gt = miljardi tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Windows 8.1- tai Windows 10 -käyttöjärjestelmässä enintään 6 Gt on varattu järjestelmän palautusohjelman käyttöön.
5 Teräväpiirtokuvien katselemiseen vaaditaan teräväpiirtosisältöä (HD).
6 HP:n mobiililaajakaista ja Gobi 4G LTE WWAN -yhteys myydään erikseen tai lisäominaisuutena. Ne eivät ole saatavilla kaikilla alueilla, ja ne edellyttävät erikseen hankittavaa palvelusopimusta. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus palveluntarjoajalta. Yhteyden
nopeus vaihtelee sijainnin, ympäristön, verkon ja muiden tekijöiden mukaan.
7 HP Mobile Connect on saatavilla vain EMEA-maissa, ja se edellyttää yhteensopivaa CDMA- tai HSPA- mobiililaajakaistamoduulia sekä prepaid-palvelun hankkimista. Tarkista kattavuus ja saatavuus omalla palvelualueellasi osoitteesta
www.hp.com/go/mobileconnect.
8 HP:n langattoman yhteyspisteen käyttö edellyttää toimivaa internet-yhteyttä ja erikseen hankittavaa tiedonsiirtosopimusta. Kun HP:n langaton yhteyspiste on käytössä, laitesovellukset käyttävät yhteyspisteen tiedonsiirtosopimusta. Langattoman yhteyspisteen
tiedonsiirrosta saatetaan periä lisämaksuja. Tarkista tiedonsiirtosopimuksesi tiedot palveluntarjoajalta. Vaatii Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän tai Windows 7 -käyttöjärjestelmälle tarkoitetun HP Connection Managerin.
9 HP ePrint edellyttää internet-yhteyttä HP:n verkkotulostimeen. HP ePrint -tili on rekisteröitävä. Mahdolliset tulostimet, tuetut asiakirja- ja kuvatiedostotyypit sekä muut HP ePrint -tulostusta koskevat lisätiedot ovat osoitteessa
www.hp.com/go/businessmobileprinting
10 Tarjous on voimassa ainoastaan uusille Box-käyttäjille. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Box-sovellus edellyttää Windows 8- tai Windows 8.1 -käyttöjärjestelmää.
11 HP ElitePad 1000 sisältää neljän vuoden käyttöoikeuden Absolute Data Protect -sovellukseen, jolla voidaan paikantaa ja lukita laite, estää sen luvaton käyttö sekä tyhjentää laitteeseen tallennetut tiedot. Asiakkaan tulee aktivoida käyttöoikeus. Katso tarkat
lisätiedot osoitteesta http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp. Absolute Data Protect toimitetaan niin, että agenttiohjelma on poissa käytöstä, ja asiakkaan on aktivoitava se itse. Palvelu voi olla rajoitettu; tarkista Absolute-yhtiöltä saatavuus
Yhdysvaltain ulkopuolella. Valinnainen Absolute Recovery Guarantee -tilauspalvelu on rajoitettu takuu. Palvelua koskee tietyt rajoitukset. Lisätietoja on osoitteessa http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Data Delete
-palvelua käytettäessä Absolute Recovery Guarantee -maksu mitätöityy. Data Delete -palvelun käyttämiseksi asiakkaiden on allekirjoitettava lupasopimus etukäteen ja joko luotava PIN-koodi tai hankittava vähintään yksi RSA SecurID -tunnus Absolute Software
-yhtiöltä.
13 HP Trust Circles Standard -ohjelmisto (mikäli sisältyy toimitukseen) mahdollistaa jopa viiden luottamuspiirin luomisen, joissa kussakin voi olla korkeintaan viisi yhteyshenkilöä. Rajoittamattomaan luottamuspiirien tai jäsenten määrään tarvitaan erikseen
hankittava Trust Circles Pro. Trust Circles Reader mahdollistaa yhteyshenkilöiden kutsumisen luottamuspiiriin. Edellyttää Windows-käyttöjärjestelmää. Saatavissa osoitteesta http://hptc.cryptomill.com.
14 Ohjelmiston TPM 1.2 (oletuksena käytössä) tai laitteiston TPM 1.2 (oletuksena poissa käytöstä).
17 Ratkaisu sisältyy HP:n rajoitettuun takuuseen, joka koskee IP-luokituksen 54 mukaista roiskeiden ja pölyn suojaa.
18 MIL-STD-testaustulokset eivät takaa, että laitteet toimivat jatkossa näissä olosuhteissa. MIL-STD 810G -testeillä ei pyritä osoittamaan, että laitteet täyttävät Yhdysvaltain puolustusvoimien sopimusvaatimukset tai ovat sopivia sotilaskäyttöön. Roiskesuojaus
sisältyy vain valinnaiseen HP Care Pack -vahinkosuojauspalveluun.
19 Tablettia, Quick Release -liitäntöjä, kameran linssiä, salaman suojusta, viivakoodin lukijan suojusta, ruuveja, näyttöä ja HP-logoa ei ole käsitelty antimikrobisella aineella.
20 TPM 2.0 (versio v0.89) -tekniikan osa Intel Platform Trust Technologyn (PTT) toteuttamana.
21 NFC-sovellus tai -ohjelmisto myydään erikseen. Huomaa, että vain NFC-standardien mukaisia kortteja tuetaan.
22 EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain; Katso maakohtainen rekisteröintitila osoitteesta www.epeat.net.
27 Imprivata OneSign® -ohjelmisto on hankittava erikseen. ElitePad Healthcare -tabletti on Imprivata OneSign® -sertifioitu. Imprivata OneSign® -ohjelmistoa tukee ainoastaan Windows 8.1-käyttöjärjestelmä.
28 Nuance Dragon® Medical 360 Direct- ohjelmisto on hankittava erikseen. HP:n ElitePad Healthcare -tabletti tukee Nuance Dragon® Medical 360 -ohjelmistoa.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/notebooks
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.
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