Dataark

HP ElitePad 1000 G2 Healthcare Tablet
Et nettbrett optimert for helsevesenet, drevet av Windows 10

1

Integrer arbeidsflyter, få tilgang til og
oppdater
sykehusinformasjonssystemer,
forbedre pleierproduktiviteten og
forbedre pasientsamhandling ved
hjelp av HP ElitePad 1000 Healthcare
Tablet, en løsning for Windows 10
laget i samarbeid med helsevesen og
sykehusansatte.
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● Windows 10 Pro1
● 25,65 cm (10,1'' diagonalt) skjerm

Klar til helsearbeid
● Bruk denne holdbare og lette løsningen i hele det kliniske miljøet. Skallet har blitt behandlet med en
antimikrobiell blanding for å beskytte det ytre laget2 mot forringelse.
Hjelp til krav til forskrifter
● Bidra til å sikre pasientdata med en sertifisert smartkortleser; HP Client Security, HP BIOS-beskyttelse og Trusted
Platform Module (TPM)3 samt kryptering av hele disken.
Få 360-graders kvalitetssikring
● Bidra til å redusere risikoen for medisinske feil ved å bruke den todimensjonale strekkodeleseren (enkelte
konfigurasjoner) til å godkjenne personell og pasienter, og til å katalogisere og administrere medisin. Diktér
nøyaktig ved hjelp av programvare med innebygd støykompensasjon.
Gir en fleksibel klinisk arbeidsflyt
● Lag den beste løsningen for miljøet ditt med en rekke ekstra tilbehør.4 Bruk skjermpennen til å legge inn data ved
mobil bruk, eller bruk forankringsstasjonen til å lage et stasjonært miljø når du sitter ved et skrivebord eller ved
en sykepleierstasjon.
Med
● Få et nettbrett som er enkelt å rengjøre5 og er IP 54-6 og MIL-STD 810G-testet.7
● Bidra til å sikre industriell yrkestilstand med avrundede kanter og ergonomisk design.
● Full høyoppløsning av viktig informasjon, også utendørs, på flerberøringsskjermen på 25,65 cm (10,1''
diagonalt), 1920 x 1200 punkter og med et panel i Corning® Gorilla®-glass 3.
● Et utvalg porter følger med løsningen, men den kan også settes i HP ElitePad-dokkingsstasjonen4, som gir enda
flere muligheter; kontroller trådløse enheter gjennom ett enkelt brukergrensesnitt.
● Full-HD-tilgang til viktig informasjon på flerberøringsskjermen på 10,1 tommer diagonalt, 1920 x 1200, som
også virker utendørs, med Corning® Gorilla®-glass 3-panel med flerberøring.
● Gjør alt med Windows 10 Pro,1 en firekjerners Intel®-prosessor,9 og 128 GB lagringsplass.10
● Administrer data, sikkerhet og enheter fra én enkelt skybasert løsning med HP Touchpoint Manager.11
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Spesifikasjonstabell

Tilgjengelig operativsystem

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

Tilgjengelige prosessorer

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, opptil 2,39 GHz ved bruk av Intel Burst Technology, 2 MB cache, 4 kjerner) 3

Brikkesett

Brikkesett er integrert i prosessor

Minne

4 GB 1067 MHz LPDDR3 SDRAM

Internminne

128 GB eMMC 4

Skjerm

25,65 cm (10,1'' diagonalt) WUXGA UWVA (1920 x 1200), kapasitiv flerberøringsskjerm med digitaliserer, Corning® Gorilla®-glass 3 med antismussbelegg

Tilgjengelig grafikk

Intel HD-grafikk 5

Lyd

HD-lyd; 2 integrerte stereohøyttalere; 2 digitale mikrofoner, 3,5 mm kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt;

Trådløsteknologi

Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) og Bluetooth® 4.0; HP hs3110 HSPA+ mobilt bredbånd med GPS-støtte, HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G-modul med GPS-støtte,
HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G-modul med GPS-støtte, HP lt4225 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G-modul med GPS-støtte, HP lt4226 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™
4G-modul med GPS-støtte 6

Porter og kontakter

1 strømkontakt, 1 hodetelefon med mikrofon, 2 integrerte mikrofoner, 1 penneklipstilkobling, 1 låseslisse for sikkerhetskabel, 1 HDMI, 1 USB 3.0
(Nettbrettet kobles direkte til en strømkilde med en strømadapter (inkludert), eller til en dokkingsstasjon)

Webcam

2,1 MP, 1080p (frontvendt); 8 MP, LED-flash (bakovervendt)

Tilgjengelig programvare

Kjøp Office; Forberedt for Imprivata; Støtte for Dragon® Medical 360 Direct; PDF Complete Corporate Edition; HP Mobile Connect; HP Wireless Hotspot (modeller med WLAN); HP
ePrint; HP Manageability; HP PageLift; HP Support Assistant; HP SoftPaq Download Manager; Kindle; Box (tilbud på 50 GB) 7,8,9,10,27,28

Sikkerhetsadministrasjon

CAC-smartkortleser med FIPS-140-2 for SCR, FIPS 201-sertifisert, HP-klientsikkerhet (inkluderer Credential Manager og Password Manager), HP BIOS, HP Trust Circles Standard,
Absolute Data Protect, Device Access Manager med Just In Time Authentication, Microsoft Defender, Fastvare-TPM (standard), maskinvare-TPM (1.2). Diskkryptering, NFC (Near Field
Communication) 11,13,14,20,21

Mål

207,5 x 278 x 20 mm

Vekt

Startvekt: 1,1 kg
(Vekten varierer med konfigurasjonen.)

Strøm

Ekstern 10 W strømadapter
2-cellers, 30 Wh litiumionpolymer med lang levetid

Sensorer

Gyroskop; Lyssensor; Haptics

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifisert og EPEAT®-registrert

Garanti

1 års begrenset garanti. 1 års begrenset garanti på hovedbatteri. Ekstra HP Care Pack-tjenester tilgjengelig, selges separat

Utvidelsesmoduler

Todimensjonal strekkodeleser (tillegg) med en unik visuell suksessindikator, lesertype WVGA 752 x 480 piksler, lyskilde: bølgelengde 650 nm synlig laserdiode, utskriftskontrast:
25 % minimum; skannevinkel: +/–40°, rulling: 180°, vridning: +/– 40°

Holdbarhetsegenskaper

IP 54-testet. IP 54-nivå beskytter mot væske- og støvinntrengning i samsvar med IP 54-rangering 17; EN/IEC 60601-1-226; MIL-STD 810G-testet, inkludert et fall på 0,91 m (3 fot) på
linoleum-dekket betong 18; Rengjøringsinstruksjoner finner du i brukerhåndboka.
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP ElitePad-dokkingsstasjon

Lad HP ElitePad på skrivebordet med HP ElitePad-dokkingsstasjon, eller bruk nettbrettet som en sekundær skjerm og vis
deg som en mester innen multitasking.

Produktnummer: C0M84AA

HP Executive nettbrettpenn
G2

Skriv meldinger og notater med din egen håndskrift direkte på skjermen til HP EliteBook Revolve 810 G21 eller HP Pro
Tablet 610. Lagre det eller gjør det om til digital tekst for bruk i andre programmer.

3 år, neste virkedag på
stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste virkedag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt.

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: F3G73AA

Produktnummer: U7C50E
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Fotnoter
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10

oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Kostnader til Internett-leverandører og ytterligere krav kan forekomme over tid, for oppdateringer. Se http://www.microsoft.com.
2 Nettbrett, hurtigutløsere, kameralinse, blitsdeksel, strekkodeleserdeksel, skruer, skjerm og HP-logo er ikke antimikrobielt behandlet.
3 Fastvare-TPM er versjon 2.0. Maskinvare-TPM er v1.2, som er et delsett av TPM 2.0-spesifikasjonsversjonen v0.89 som implementert av Intel Platform Trust Technology (PTT).
4 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
5 Rengjøringsinstruksjoner finnes i brukerhåndboka.
6 Løsningen er dekket av begrenset HP-garanti for IP 54 støv- og vanninntrengning.
7 MIL-STD-testresultatene er ikke en garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene. MIL-STD 810G-testing er ikke tenkt å demonstrere egnethet i forhold til amerikanske forsvarskontrakter eller for militær bruk. Fallskader vil kun dekkes med en (valgfri)
uhellsbeskyttelse fra HP Care Pack.
8 HP ElitePad Healthcare Tablet er en dataenhet for generell bruk, og er ikke beregnet for bruk innen diagnostisering, kurering, behandling eller hindring av sykdom eller andre medisinske tilstander.
9 Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare vil kunne dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens vil variere, avhengig av programmets arbeidsbelastning og
konfigurasjonen av maskinvare og programvare. Intels valg av nummer er ikke et mål på høyere ytelse.
10 For harddisker, GB = 1 milliard byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 5 GB brukes av systemgjenopprettingsprogramvare.
11 HP Touchpoint Manager støtter Android™, iOS og Windows-operativsystemer og PC-er, bærbare PC-er, nettbrett og smarttelefoner fra forskjellige produsenter. Ikke tilgjengelig i alle land. Mer informasjon finnes på www.hp.com/touchpoint. HP Touchpoint
Manager krever kjøp av abonnement.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10

oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Kostnader til Internett-leverandører og ytterligere krav kan forekomme over tid, for oppdateringer. Se http://www.microsoft.com.
3 Multi-Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg denne teknologien. 64-bits databehandlingssystem kreves. Ytelsen varierer, avhengig av
konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
4 For lagringsstasjon, GB = 1 milliard bytes. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 6 GB (for Windows 8,1 og 10) er reservert for programvare for systemgjenoppretting.
5 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
6 HP mobilt bredbånd og Gobi 4G LTE WWAN selges separat eller som en tilleggsfunksjon. Ikke tilgjengelig i alle land, og krever tjenestekontrakt kjøpt separat. Spør tjenesteleverandøren om dekning og tilgjengelighet. Tilkoblingshastigheter varierer avhengig av
sted, miljø, nettverksforhold og andre faktorer.
7 HP Mobile Connect er bare tilgjengelig i EMEA og krever en kompatibel CDMA- eller HSPA-modul for mobilt bredbånd og forhåndsbetalt kjøp av tjenesten. Finn dekning og tilgjengelighet for tjenesteområdet på www.hp.com/go/mobileconnect.
8 HP Wireless Hotspot-programmet krever en aktiv Internett-forbindelse og et dataabonnement som kjøpes separat. Programmer på enheten vil fortsatt fungere og bruke samme dataabonnement som den trådløse sonen mens HP Wireless Hotspot er aktivt.
Databruk i trådløse soner kan medføre ekstra kostnader. Sjekk abonnementsdetaljer hos tjenesteleverandøren. Krever Windows 8.1 eller HP Connection Manager for Windows 7.
9 HP ePrint krever en Internett-forbindelse til en nettkompatibel HP-skriver. Registrering av HP ePrint-konto kreves. Liste over kvalifiserte skrivere, støttede dokument- og bildetyper og andre HP ePrint-detaljer finnes på www.hp.com/go/businessmobileprinting
10 Tilbud kun for nye Box-brukere. Tilbudet kan endres uten varsel. Box-appen krever Windows 8 eller 8.1.
11 HP Elitepad 1000 inkluderer fire års lisens på Absolute Data Protect, som kan finne enheten, låse den og hindre uautorisert tilgang samt fjernslette personlige data. Lisensen må aktiveres av kunden. Fullstendig beskrivelse finnes på
http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp. Absolute Data Protect-agenten leveres avslått og må aktiveres av kunden. Tjenesten kan være begrenset. Undersøk hos Absolute med hensyn til tilgjengelighet utenfor USA. Den valgfrie
abonnementstjenesten Absolute Recovery Guarantee er en begrenset garanti. Visse vilkår gjelder. Alle detaljer finnes her: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Hvis Data Delete benyttes, annulleres Recovery
Guarantee-betalingen. For å bruke Data Delete-tjenesten må kunder først undertegne en forhåndsgodkjenningsavtale og enten opprette en PIN-kode eller kjøpe en eller flere RSA SecurID-koder fra Absolute Software.
13 Når HP Trust Circles Standard er inkludert, tillater den opptil 5 Trust Circles med opptil 5 kontakter i hver Trust Circle. Trust Circles Pro (tillegg) kreves for ubegrenset antall Trust Circles og kontakter. Trust Circles Reader er tilgjengelig, slik at en kontakt kan delta i
en invitert Trust Circle. Krever Windows. Tilgjengelig på http://hptc.cryptomill.com.
14 Programvare-TPM 1.2 (på som standard) eller maskinvare-TPM 1.2 (av som standard).
Det er planlagt at løsningen skal dekkes av begrenset HP-garanti for IP 54 støv- og vanninntrengning.
MIL-STD-testresultatene er ikke en garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene. MIL-STD 810G-testing er ikke tenkt å demonstrere egnethet i forhold til amerikanske forsvarskontrakter eller for militær bruk. Fallskader vil kun dekkes med en (valgfri)
Accidental Damage Protection HP Care Pack.
19 Nettbrett, hurtigutløsere, kameralinse, blitsdeksel, strekkodeleserdeksel, skruer, skjerm og HP-logo er ikke antimikrobielt behandlet.
20 Et delsett av TPM 2.0-spesifikasjonsversjonen v0.89 som implementert av Intel Platform Trust Technology (PTT).
21 NFC-program eller -programvare selges separat. Kun støtte for kort som samsvarer med NFC-standardene.
22 EPEAT-registrering er avhengig av land. Se www.epeat.net for registreringsstatus per land.
27 Imprivata OneSign®-programvare selges separat. Nettbrettet ElitePad Healthcare er sertifisert for Imprivata OneSign®. Imprivata OneSign® støttes bare i Windows 8.1.
28 Nuance Dragon® Medical 360 Direct-programvare selges separat. Nuance Dragon® Medical 360 Direct støttes på nettbrettet HP ElitePad Healthcare.

Lær mer på
www.hp.eu/notebooks
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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utnytte funksjonaliteten i Windows 8,1 fullt ut. Se http://www.microsoft.com/windows for detaljer.
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