גיליון נתונים

מחשב לוח HP ElitePad 1000 G2 Healthcare
מחשב הלוח שממוטב עבור מוסדות רפואיים ומופעל על-ידי Windows 10

1

שלב תזרימי עבודה ,גש למערכות של מידע
רפואי ועדכן אותן ,אפשר למטפלים לעבוד
ביעילות רבה יותר ושפר את הקשר עם
המטופלים בעזרת מחשב הלוח HP ElitePad
 ,1000 Healthcareפתרון של Windows
 8.1שתוכנן תוך שיתוף פעולה עם אנשי
מקצוע במוסדות רפואיים ובבתי חולים.
1

● Windows 10 Pro
● מסך בגודל  25.65ס"מ )" (10.1באלכסון
1

מוכן לפעולה במוסדות רפואיים
● השתמש בפתרון העמיד וקל המשקל הזה ברחבי הסביבה הקלינית שלך .הכיסוי עבר טיפול בחומר קוטל חיידקים משמר המונע
פגיעה במארז החיצוני.2
סייע בעמידה בדרישות התקינה
● סייע לאבטח את נתוני המטופלים בעזרת קורא כרטיסים חכמים מורשה;  ,HP BIOS Protection ,HP Client Securityמודול
 3(TPM) Trusted Platform Moduleוהצפנת דיסק מלאה.
קבל אבטחת איכות של  360מעלות
● סייע לצמצם את הסיכון לביצוע שגיאות רפואיות באמצעות קורא ברקודים מסוג ) 2Dבתצורות נבחרות( שיאפשר לאמת את הזהות
של אנשי צוות ומטופלים ולמיין ולתת תרופות .הכתב באופן מדויק בעזרת תוכנה מובנית לביטול רעשים.
אפשר גמישות של תזרים העבודה הרפואית
● גבש את הפתרון הטוב ביותר לסביבה שלך בעזרת חבילה של אביזרים אופציונליים 4.השתמש בעט של מחשב הלוח כדי לאפשר
הזנת נתונים בדרכים ,או השתמש בתחנת עגינה כדי ליצור סביבת עבודה המדמה מחשב שולחני כאשר אתה נמצא במשרד או
בתחנת האחיות.
כולל
● קבל מחשב לוח שניתן לנקות בקלות 5ושנבדק באמצעות בדיקות  6IP 54ו.MIL-STD 810G-
● הבטח בריאות תעסוקתית בתעשייה בעזרת קצוות מעוגלים ועיצוב ארגונומי.
● קבל גישת  Full HDלמידע הקריטי שלך בלוח הזכוכית מסוג  Corning® Gorilla® Glass 3בגודל  25,65ס"מ )" (10.1באלכסון,
 ,1,200 x 1,920עם יכולות  , Multi-Touchשניתן לצפות בו גם בחוץ.
● קבל מגוון של יציאות בפתרון או עגון בתחנת העגינה של  4HP ElitePadלקבלת אפשרויות נוספות; שלוט בחיבורים האלחוטיים
שלך דרך ממשק משתמש יחיד.
● קבל גישה למידע הקריטי שלך באיכות  HDמלא בלוח הזכוכית מסוג  Corning® Gorilla® Glass 3בגודל  10.1אינץ' באלכסון,
 ,1,200 x 1,920עם יכולות  , Multi-Touchשניתן לצפות בו גם בחוץ.
● עשה הכל עם  1,Windows 10 Proמעבד ® Intelבעל ליבה מרובעת 9ואחסון של 10.128 GB
● נהל נתונים ,אבטחה והתקנים מתוך הענן עם 11.HP Touchpoint Manager
7
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טבלת מפרטים

מערכת הפעלה זמינה

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

ערכת שבבים

מערך שבבים משולב במעבד

מעבדים זמינים
זיכרון

אחסון פנימי
תצוגה

כרטיס גרפי זמין

שמע

מעבד  ,1.6 GHz) Intel® Atom® Z3795עד  2.39 GHzטכנולוגיית  ,Intel Burst Technologyמטמון של  4 ,2 MBליבות(

3

זיכרון  LPDDR3 SDRAMשל 1,067 MHz ,4 GB
 eMMCשל 128 GB

4

מסך  WUXGAקיבולי עם יכולות  Multi-Touchבגודל  25.65ס"מ )" (10.1באלכסון ) ,(1,200 x 1,920עם אביזר דיגיטציה ,זכוכית  Corning® Gorilla® Glass 3עם ציפוי נגד הכתמה
גרפיקה של Intel HD

5

שמע בחדות גבוהה;  2רמקולי סטריאו משולבים;  2מיקרופונים דיגיטליים; שקע משולב לאוזניות/מיקרופון של  3.5מ"מ

טכנולוגיות אלחוט

) Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2ו ;Bluetooth® 4.0-פס רחב נייד  HP hs3110 HSPA+עם תמיכה ב ;GPS-מודול  HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4Gעם תמיכה ב ;GPS-מודול HP
 lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4Gעם תמיכה ב ;GPS-מודול  HP lt4225 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4Gעם תמיכה ב ;GPS-מודול  HP lt4226 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4Gעם
תמיכה בGPS 6-

מצלמת אינטרנט

מצלמת ) 1,080p ,2.1 MPקדמית(;  ,8 MPנורית מבזק )אחורית(

יציאות ומחברים
תוכנות זמינות

מחבר מתח; יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת;  2מיקרופונים משולבים; חיבור תפס לעט; חריץ למנעול של כבל אבטחה; יציאת  ;HDMIיציאת USB 3.0
)מחשב הלוח מתחבר או ישירות למקור מתח בעזרת מתאם מתח ) ACכלול( או לתחנת עגינה(

קנה את  ;Officeמוכן ל ;Imprivata-תמיכה ב) Dragon® Medical 360 Direct; PDF Complete Corporate Edition; HP Mobile Connect; HP Wireless Hotspot-בדגמים הכוללים HP ;WLAN); HP ePrint
) Manageability; HP PageLift; HP Support Assistant; HP SoftPaq Download Manager; Kindle; Boxהצעה של 7,8,9,10,27,28 (50 GB

ניהול אבטחה

קורא  CAC Smartcardעם  FIPS-140-2עבור  FIPS-201 ,SCRמאושר; ) HP Client Securityכולל  Credential ManagerוPassword Manager); HP BIOS; HP Trust Circles Standard; Absolute Data -
 Protect; Device Access Managerעם אימות  ;Just In Time; Microsoft Defenderקושחת ) TPMברירת מחדל( ,חומרת  ;1.2); Drive Encryption) TPMתקשורת שדה קרוב )NFC) 11,13,14,20,21

משקל

משקל התחלתי של  1.1ק"ג
)המשקל משתנה בהתאם לתצורה(.

ממדים
מתח
חיישנים

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
אחריות

מודולי הרחבה
מאפייני עמידות

 20 x 278 x 207.5מ"מ

מתאם  ACחיצוני של  10וואט
סוללת ליתיום-יון פולימר  Long Lifeבעלת  2תאים30 WHr ,

ג'ירוסקופ; חיישן תאורת רקע; מישוש

מאושר על-ידי ® ENERGY STARורשום בEPEAT®-
אחריות מוגבלת לשנה אחת .אחריות מוגבלת לשנה אחת על הסוללה הראשית .חבילות  HP Care Packאופציונליות זמינות ,נמכרות בנפרד
קורא ברקודים מסוג ) 2Dאופציונלי( עם מחוון הצלחה חזותי ייחודי ,סוג הקורא הוא  WVGAשל  752 x 480פיקסלים ,מקור אור :מטרה של  ,650nm VLDניגודיות הדפסה 25% :לפחות; ה Pitch-של זווית
הסריקה ,+/- 40° :ה ,Roll: 180°-הSkew: +/- 40°-
דירוג  IP 54נבדק IP 54 .מספק אטמים כנגד חדירת נוזלים ואבק לדירוג  ;26EN/IEC 60601-1-2 ;17 IP 54עבד בדיקת  ,MIL-STD 810Gלרבות בדיקת נפילה מגובה מגובה  3רגל ) 0.91מ'( לבטון מכוסה
לינוליאום  ;18עיין במדריך למשתמש לקבלת הוראות ניקוי;
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אביזרים ושירותים )לא כלול(
תחנת עגינה HP ElitePad
Docking Station

טען את  HP ElitePadבשולחן העבודה בעזרת תחנת העגינה  ,HP ElitePad Docking Stationאו הגדר את מחשב הלוח כמסך משני ובצע
משימות מרובות בקלות רבה.

מספר מוצרC0M84AA :

עט  G2למחשב לוח HP
Executive

כתוב הודעות והערות בכתב ידך ישירות על המסך של  1HP EliteBook Revolve 810 G2או  .HP Pro Tablet 610לאחר מכן תוכל לשמור
אותן ,או להמיר אותן לטקסט מוקלד לשימוש באפליקציות אחרות.

למשך  3שנים ביום העבודה
הבא באתר הלקוח

קבל תיקון ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך  3שנים מטכנאי מוסמך של  HPעבור התקן המיחשוב שברשותך ,אם התקלה אינה ניתנת
לפתרון מרחוק.

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

מספר מוצרF3G73AA :

מספר מוצרU7C50E :
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הערות שוליים להעברת הודעות
 1לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן שיידרשו למערכות רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה Windows 10 .מתעדכן באופן אוטומטי .מאפיין העדכון האוטומטי מופעל תמיד.
ייתכן שעם הזמן על השימוש בעדכונים יחולו דרישות נוספות ועלויות בגין מתן שירותים על-ידי ספק שירותי האינטרנט ) .(ISPבקר בכתובת .http://www.microsoft.com
 2מחשב הלוח ,הפינים לשחרור מהיר ,עדשות המצלמה ,כיסוי ה ,Flash-הכיסוי של קורא הברקודים ,הברגים ,המסך ,והסמל של  HPאינם עוברים טיפול באמצעות קוטל חיידקים.
 3קושחת ה TPM-היא מגרסה  .2.0חומרת ה TPM-היא  ,v1.2ערכת משנה של מפרט  TPM 2.0מגרסה  v0.89כפי שמיושמת בטכנולוגיית .(PTT) Intel Platform Trust
 4נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 5עיין במדריך למשתמש לקבלת הוראות ניקוי.
 6הפתרון מכוסה במסגרת האחריות המוגבלת של  HPלחדירת אבק ומים בהתאם לדירוג .IP 54
 7התוצאות של בדיקת  MIL STDאינן ערובה לביצועים עתידיים תחת תנאי בדיקה אלה .בדיקת  MIL-STD 810Gלא נועדה להוכיח תאימות לחוזים מטעם משרד ההגנה האמריקני או לשימוש צבאי .נזק מפני נפילות מכוסה באמצעות חבילת  HP Care Packלהגנה אופציונלית מפני נזק מקרי בלבד.
 8מחשב הלוח לסביבות רפואיות  HP ElitePadהוא התקן מחשוב למטרות כלליות בלבד ואינו מיועד לצורך אבחון ,ריפוי ,טיפול או מניעת מחלה או בעיות רפואיות אחרות.
 Multi-Core 9מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .הביצועים ותדר השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של היישומים ולהגדרת התצורה של רכיבי החומרה והתוכנה .המספור של  Intelאינו מעיד על
ביצועים גבוהים יותר.
 10עבור כוננים קשיחים 1 = GB ,מיליארד בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד  5 GBשמורים לתוכנת שחזור המערכת.
 HP Touchpoint Manager 11תומך במערכות ההפעלה ™ ,iOS ,Androidו Windows-ובמחשבים אישיים ,מחשבים ניידים ,מחשבי לוח וטלפונים חכמים ממגוון יצרנים .לא זמין בכל המדינות/אזורים .בקר באתר  www.hp.com/touchpointלקבלת מידע על הזמינות HP Touchpoint Manager .מחייב
רכישת מנוי.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים
 1לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן שיידרשו למערכות רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה Windows 10 .מתעדכן באופן אוטומטי .מאפיין העדכון האוטומטי מופעל תמיד.
ייתכן שעם הזמן על השימוש בעדכונים יחולו דרישות נוספות ועלויות בגין מתן שירותים על-ידי ספק שירותי האינטרנט ) .(ISPבקר בכתובת .http://www.microsoft.com
] Multi-Core [3מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .נדרשת מערכת מחשוב  .64-bitהביצועים משתנים בהתאם להגדרות התצורה של רכיבי החומרה והתוכנה שברשותך .המספור של  Intelאינו כלי למדידת
ביצועים ברמה גבוהה יותר.
 4עבור כונני אחסון 1 = GB ,מיליארד בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד ) 6 GBעבור  (Windows 8.1/10שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
] [5דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 6פס רחב נייד של  HPורשת  4G LTE WWANשל  Gobiנמכרים בנפרד או כהרחבות נוספות ,אינם זמינים בכל המדינות/אזורים ודורשים הסכם שירות שנרכש בנפרד .בדוק עם ספק השירות אם השירות נתמך וזמין .מהירויות החיבור ישתנו בהתאם למיקום ,לסביבה ,לתנאי הרשת ולגורמים נוספים.
 HP Mobile Connect 7זמין באזור אירופה ,המזרח התיכון ואפריקה בלבד ודורש מודול פס רחב נייד  HSPAאו  CDMAבעל תאימות ורכישת שירות עם תשלום מראש .לקבלת מידע אודות תמיכה וזמינות של שירות במדינה/אזור שלך ,בקר באתר .www.hp.com/go/mobileconnect
 8לצורך שימוש ביישום  HP Wireless Hotspotנדרש חיבור פעיל לאינטרנט ותוכנית נתונים הנרכשת בנפרד .בזמן פעילות הנקודה האלחוטית החמה של  ,HPיישומי ההתקן ימשיכו לפעול וישתמשו בתוכנית הנתונים שבה משתמשת הנקודה האלחוטית החמה .שימוש בנקודה אלחוטית חמה עשוי להיות
כרוך בתשלום נוסף .בדוק את פרטי התוכנית עם ספק השירות .נדרש  Windows 8.1או  HP Connection Managerעבור .Windows 7
] HP ePrint [9דורש חיבור אינטרנט עבור מדפסת המחוברת לאינטרנט .נדרשת הרשמה לחשבון  .HP ePrintCenterלקבלת רשימה של המדפסות המתאימות ,המסמכים וסוגי התמונות הנתמכים ופרטים נוספים של  ,HP ePrintבקר בכתובת www.hp.com/go/businessmobileprinting
 10ההצעה זמינה למשתמשים החדשים ב Box-בלבד .ההצעה כפופה לשינויים ללא הודעה .לצורך שימוש ביישום  Boxנדרשת התקנת  Windows 8או .8.1
 11מחשבי הלוח  HP Elitepad 1000כוללים רישיון ל Absolute Data Protect-למשך  4שנים שמאפשר לאתר את ההתקן שלך ,לנעול ולמנוע גישה לא מורשית ולמחוק נתונים אישיים מרחוק .הלקוח חייב להפעיל את הרישיון .בקר בכתובת
 http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hpלקבלת כל הפרטים .סוכן תוכנת  Absolute Data Protectנמסר כשהוא מושבת .על הלקוח להפעיל אותו .השירות עשוי להיות מוגבל לאזורים מסוימים ,בדוק עם  Absoluteאת הזמינות מחוץ לארה"ב .שירות המנויים האופציונלי של
 Absolute Recovery Guaranteeמספק אחריות מוגבלת .בהתאם לתנאים מסוימים .לקבלת פרטים מלאים ,בקר באתר .http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement :שימוש בשירות מחיקת הנתונים מבטל את התשלום בעבור השירות Recovery
 .Guaranteeכדי להשתמש בשירות מחיקת הנתונים ,על הלקוחות לחתום תחילה על הסכם אימות מראש וליצור  PINאו לרכוש מפתח זיהוי  RSA SecurIDאחד או יותר של תוכנת .Absolute
 13מהדורת  Standardשל תוכנת  ,HP Trust Circlesכאשר כלולה ,מאפשרת עד  5מעגלי אמון ) (Trust Circleעם עד  5אנשי קשר בכל אחד מן המעגלים .מהדורת  Proאופציונלית של תוכנת  Trust Circlesדרושה ליצירת מספר בלתי מוגבל של מעגלי אמון ושל אנשי קשר .קורא  Trust Circles Readerנועד
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