Datasheet

HP ElitePad 1000 G2 Healthcare Tablet
De voor de zorgomgeving geoptimaliseerde tablet met Windows 10.
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Integreer workflows, bekijk gegevens
in zorginformatiesystemen en werk ze
bij, verhoog de productiviteit van
zorgverleners en verbeter de
interactie met de patiënt met de HP
ElitePad 1000 Healthcare Tablet, een
Windows 10 -oplossing die samen
met professionele zorgverleners en
ziekenhuizen is ontwikkeld.
1

● Windows 10 Pro1
● 10,1-inch (25,65-cm) diagonaal scherm

Geknipt voor de zorgomgeving
● Deze robuuste, lichtgewicht oplossing is overal in uw klinische omgeving inzetbaar. De shell is met een langdurig
werkend antimicrobieel middel behandeld om de behuizing2 tegen veroudering te beschermen.
Ondersteun de voorschriften
● Beveilig patiëntgegevens met een gecertificeerde smartcard-lezer; HP Client Security, HP BIOS Protection,
Trusted Platform Module (TPM)3 en volledige schijfencryptie.
Kies voor een compleet kwaliteitssysteem
● Beperk het risico op medische fouten met de 2D-barcodelezer (bepaalde configuraties) om personeel en
patiënten te valideren en medicatie te catalogiseren en te administreren. De ingebouwde ruisonderdrukking
zorgt ervoor dat gesproken tekst accuraat wordt vastgelegd.
Zorg voor een flexibele klinische workflow
● Stel de beste oplossing voor uw werk samen met de optionele accessoires.4 Kies de tabletpen om ambulant
gegevens in te voeren of een dockingstation om een desktopomgeving te creëren als u aan een bureau of op de
verpleegpost werkt.
Pluspunten
● Kies een tablet die gemakkelijk te reinigen is5 en die is getest volgens IP 546 en MIL-STD 810G7
● Werk veilig en volgens de voorschriften op een ergonomisch ontworpen tablet met afgeronde hoeken.
● Full-HD toegang tot uw kritische informatie op het ook buiten goed afleesbare, 10,1-inch (25,65-cm) diagonale,
1920 x 1200, multi-touch Corning® Gorilla® Glass 3 scherm.
● Maak gebruik van de poorten op het systeem of plaats hem in het optionele HP ElitePad dockingstation4 voor
nog meer opties; beheer uw draadloze verbindingen via één gebruikersinterface.
● Full-HD toegang tot uw kritische informatie op het ook buiten goed afleesbare 10,1-inch (25,65-cm) diagonale,
1920 x 1200, multi-touch Corning® Gorilla® Glass 3 scherm.
● Doe alles met Windows 10 Pro1, een quad-core Intel®-processor9 en 128 GB opslagruimte.10
● Beheer data, beveiliging en apparaten via de cloud met HP Touchpoint Manager.11
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Specificatietabel

Beschikbaar
besturingssysteem

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

Beschikbare processors

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, maximaal 2,39 GHz met Intel Burst-technologie, 2 MB cache, 4 cores) 3

Chipset

Chipset is geïntegreerd met de processor

Geheugen

4 GB 1067-MHz LPDDR3 SDRAM

Interne opslag

128-GB eMMC 4

Scherm

10,1-inch (25,65-cm) diagonaal WUXGA (1920 x 1200) capacitief multi-touchscherm met digitizer, Corning® Gorilla® Glass 3 met vingerafdrukbestendige coating

Beschikbare grafische
oplossingen

Intel HD grafisch systeem 5

Audio

HD audio; 2 geïntegreerde stereoluidsprekers; 2 digitale microfoons; 3,5-mm hoofdtelefoon/microfoon comboconnector

Draadloze technologie

Broadcom 802.11a/b/g/n (2 x 2) en Bluetooth® 4.0; HP hs3110 HSPA+ mobiel breedband met GPS-ondersteuning; HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G-module met
GPS-ondersteuning; HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G-module met GPS-ondersteuning; HP lt4225 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G-module met GPS-ondersteuning;
HP lt4226 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G-module met GPS-ondersteuning 6

Poorten en connectoren

1 netspanningsconnector; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 2 geïntegreerde microfoons; 1 aansluiting voor penklem; 1 oog voor kabelslot; 1 HDMI; 1 USB 3.0
(U kunt de tablet rechtstreeks aansluiten op een voedingsbron met de (meegeleverde) netadapter of op een dockingstation)

Webcam

2,1 MP 1080p (aan voorzijde); 8 MP, LED-flash (aan achterzijde)

Beschikbare software

Koop Office; Klaar voor Imprivata; Dragon® Medical 360 Direct wordt ondersteund; PDF Complete Corporate Edition; HP Mobile Connect; HP Wireless Hotspot (modellen met WLAN);
HP ePrint; HP Manageability; HP PageLift; HP Support Assistant; HP SoftPaq downloadmanager; Kindle; Box (50 GB aanbieding) 7,8,9,10,27,28

Beveiligingsbeheer

CAC Smartcard-lezer met FIPS-140-2 voor SCR, FIPS-201-gecertificeerd; HP Client Security (met meegeleverde Credential Manager en Password Manager); HP BIOS; HP Trust Circles
Standard; Absolute Data Protect; Device Access Manager met Just in Time-authenticatie; Microsoft Defender; Firmware TPM (standaard), hardware TPM (1.2); Drive Encryption; NFC
(Near Field Communication) 11,13,14,20,21

Afmetingen

207,5 x 278 x 20 mm

Gewicht

Vanaf 1,1 kg
(Het gewicht is afhankelijk van de configuratie.)

Voeding

Externe 10-Watt netadapter
2-cels Long Life 30-Watt/uur lithium-ion polymeren

Sensoren

Gyroscoop; Omgevingslichtsensor; Haptiek

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerd en EPEAT®-geregistreerd

Garantie

1 jaar garantie. 1 jaar garantie op de primaire batterij. Optionele HP Care Packs zijn beschikbaar en worden apart verkocht

Uitbreidingsmodules

2D-barcodelezer (optioneel) met een unieke optische succesindicator, barcodelezer type WVGA 752 x 480 pixels, lichtbron: gericht 650 nm VLD, printcontrast: minimaal 25%;
scanhoek: ± 40°, rol: 180°, hoek: ± 40°

Duurzaamheidskenmerken

IP 54-getest. IP 54 waarborgt water- en stofdichtheid tot IP 54-niveau17; EN/IEC 60601-1-226; Getest volgens MIL-STD 810G, inclusief een val van een van hoogte 91 cm op met
linoleum bedekt beton18; Zie de gebruikersgids voor reinigingsinstructies.
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP ElitePad dockingstation

Laad uw HP ElitePad op aan uw bureau met het HP ElitePad dockingstation of gebruik uw tablet als tweede scherm om
te multitasken.

Bestelnr.: C0M84AA

HP Executive tabletpen G2

Schrijf in uw eigen handschrift berichten en notities op het scherm van uw HP EliteBook Revolve 810 G21 of HP Pro Tablet
610. Sla de teksten op of zet ze om in getypte tekst voor gebruik in andere applicaties.

Bestelnr.: F3G73AA

3 jaar onsite op de volgende
werkdag

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: U7C50E
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Messaging, voetnoten
1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software en/of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10

wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com.
2 Tablet, Quick Release-pinnen, de cameralens, de beschermklepjes van de flitser en de barcodelezer, schroeven, scherm en HP logo zijn niet met een antimicrobieel middel behandeld.
3 Firmware TPM is versie 2.0. Hardware TPM is v1.2, een subset van de TPM 2.0-specificatie versie v0.89 zoals geïmplementeerd door Intel Platform Trust Technology (PTT).
4 Wordt apart of als optie verkocht.
5 Zie de gebruikersgids voor reinigingsinstructies.
6 De oplossing wordt door HP gegarandeerd voor stof- en waterdichtheid op IP 54-niveau.
7 MIL-STD-testresultaten vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testcondities. MIL-STD 810G tests zijn niet bedoeld om geschiktheid voor contractvereisten van het Amerikaanse Department of Defense of defensiedoeleinden aan te tonen.
Schade door vallen wordt alleen gedekt met een optioneel Accidental Damage Protection HP Care Pack.
8 De HP ElitePad Healthcare Tablet is bedoeld voor algemeen computergebruik en niet voor gebruik bij diagnoses, behandeling of preventie van aandoeningen of andere medische condities.
9 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en
uw hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel is niet gerelateerd aan het performanceniveau.
10 Voor harde schijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 5 GB is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
11 HP Touchpoint Manager ondersteunt Android™-, iOS- en Windows-besturingssystemen en pc's, notebooks, tablets en smartphones van verschillende fabrikanten. Niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie over beschikbaarheid op
www.hp.com/touchpoint. Voor HP Touchpoint Manager dient een abonnement te worden aangeschaft.

Technische specificaties disclaimers
1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software en/of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10

wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com.
3 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Een 64-bits computersysteem is vereist. De prestaties variëren, afhankelijk van
uw hardware- en softwareconfiguratie. Intel's nummering is niet gerelateerd aan het performanceniveau.
4 Bij opslagschijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 6 GB (in Windows 8,1 en 10) is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
5 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
6 HP mobiel breedband en Gobi 4G LTE WWAN worden apart of als add-on verkocht, zijn niet in alle landen beschikbaar en vereisen een apart aan te schaffen servicecontract. Informeer bij uw serviceprovider naar de dekking en beschikbaarheid. De
verbindingssnelheden kunnen variëren naar gelang de omgeving, de netwerkcapaciteit en andere factoren.
7 HP Mobile Connect is alleen beschikbaar in EMEA en vereist aanschaf van een compatibele CDMA of HSPA mobiele breedbandmodule en een prepaid abonnement. Kijk voor dekking en beschikbaarheid in uw omgeving op www.hp.com/go/mobileconnect.
8 Voor de HP Wireless Hotspot-applicatie zijn een actieve internetverbinding en een afzonderlijk aan te schaffen data-abonnement vereist. Als HP Wireless Hotspot ingeschakeld is, blijven applicaties op het apparaat werken en gebruiken ze hetzelfde
data-abonnement als de draadloze hotspot. Aan het datagebruik op draadloze hotspots kunnen extra kosten verbonden zijn. Raadpleeg uw serviceleverancier voor informatie. Windows 8.1 of HP Connection Manager voor Windows 7 is vereist.
9 Voor HP ePrint is een internetverbinding naar een web-compatibele HP printer vereist. Registratie van een HP ePrint account is vereist. Een lijst van compatibele printers, ondersteunde documenten en afbeeldingstypen en andere informatie over HP ePrint is
beschikbaar op www.hp.com/go/businessmobileprinting
10 Het aanbod geldt alleen voor nieuwe Box-gebruikers. De aanbieding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De Box-app vereist Windows 8 of 8.1.
11 HP ElitePad 1000 bevat een licentie voor 4 jaar voor Absolute Data Protect, om de locatie van het apparaat te bepalen, het te vergrendelen om niet geautoriseerde toegang te voorkomen en persoonlijke gegevens op afstand te verwijderen. De licentie moet door
de klant worden geactiveerd. Kijk op http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp voor complete informatie. De Absolute Data Protect-agent is uitgeschakeld bij levering en moet door de klant worden geactiveerd. Service kan beperkt zijn, raadpleeg
Absolute voor beschikbaarheid buiten de V.S. De optionele abonnementsservice van Absolute Recovery Guarantee biedt beperkte garantie. Bepaalde voorwaarden zijn van toepassing. Kijk voor meer informatie op:
http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Als Data Delete wordt gebruikt, vervalt daarmee de Recovery Guarantee. Om de Data Delete service te kunnen gebruiken, moeten klanten eerst een Pre-Authorization-overeenkomst
tekenen en een PIN-code aanmaken of een of meer RSA SecurID-tokens kopen bij Absolute Software.
13 Als HP Trust Circles Standard meegeleverd wordt, worden maximaal 5 Trust Circles met tot 5 contacten per Trust Circle ondersteund. Optioneel Trust Circles Pro is vereist voor ondersteuning van een onbeperkt aantal Trust Circles en contacten. Trust Circles
Reader is beschikbaar om een contact op uitnodiging te laten deelnemen aan een Trust Circle. Windows is vereist. Beschikbaar op http://hptc.cryptomill.com.
14 Software TPM 1.2 (standaard ingeschakeld) of hardware TPM 1.2 (standaard uitgeschakeld).
17 De oplossing wordt door HP gegarandeerd voor stof- en waterdichtheid op IP 54-niveau.
18 MIL-STD-testresultaten vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testcondities. MIL-STD 810G tests zijn niet bedoeld om geschiktheid voor contractvereisten van het Amerikaanse Department of Defense of defensiedoeleinden aan te tonen.
Schade door vallen wordt alleen gedekt met een optioneel Accidental Damage Protection HP Care Pack.
19 Tablet, Quick Release-pinnen, de cameralens, de beschermklepjes van de flitser en de barcodelezer, schroeven, scherm en HP logo zijn niet met een antimicrobieel middel behandeld.
20 Een subset van de TPM 2.0-specificatie versie v0.89 zoals geïmplementeerd door Intel Platform Trust technologie (PTT).
21 NFC applicatie of software wordt afzonderlijk verkocht. Alleen kaarten die aan de NFC-standaard voldoen worden ondersteund.
22 EPEAT-registratie varieert per land. Zie www.epeat.net voor registratiestatus per land.
27 Imprivata OneSign®-software moet apart worden aangeschaft. ElitePad Healthcare tablet is gecertificeerd voor Imprivata OneSign®. Imprivata OneSign® wordt alleen ondersteund onder Windows 8.1.
28 Nuance Dragon® Medical 360 Direct-software wordt apart verkocht. Nuance Dragon® Medical 360 Direct wordt ondersteund op de HP ElitePad Healthcare tablet.

Meer informatie op
www.hp.eu/notebooks
Kies voor HP Financial Services

Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/hpfs.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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