Folheto de especificações

Tablet para serviços de saúde HP
ElitePad 1000 G2
Integre fluxos de trabalho,
acesse e atualize os sistemas
de informações de serviços de
saúde, aumente a
produtividade dos profissionais
de saúde e aprimore a
interação com os pacientes
com o HP ElitePad 1000
Healthcare Tablet, uma solução
Windows 10 projetada
juntamente com profissionais
hospitalares e de serviços de
saúde.
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●

Windows 10 Pro1

●

Tela de 10,1 polegadas na diagonal

Pronto para serviços de saúde
Use esta solução leve e durável em todo o seu ambiente clínico. Ela pode ser limpa facilmente3 e
foi testada quanto a IP 544 e MIL-STD 810G, incluindo quedas de 0,91 m (3 pés) em concreto
coberto por linóleo.5
Auxilia com requisitos regulamentares
Ajude a manter os dados de pacientes seguros com um leitor de smart card certificado; HP Client
Security, HP BIOS Protection, Trusted Platform Module (TPM)6 e criptografia total de disco.

Obtenha garantia de qualidade de 360 graus
Ajude a reduzir o risco de erros médicos, usando o leitor de código de barras 2D (algumas
configurações) para validar o pessoal e os pacientes, além de catalogar e administrar
medicamentos. Dite com precisão com software integrado de cancelamento de ruído.
Permita flexibilidade no fluxo de trabalho clínico
Crie a melhor solução para o seu ambiente com um conjunto de acessórios opcionais.7 Use a
caneta para tablet para permitir a entrada de dados quando em movimento ou uma estação de
acoplamento para criar um ambiente tipo desktop quando você estiver em uma mesa ou estação
de enfermagem.
Recursos
● Ajude a garantir a saúde ocupacional industrial com bordas arredondadas e um design ergonômico que

inclui uma alça de mão de liberação rápida, alça de ombro opcional,7 e clipe de caneta.

● Obtenha uma variedade de portas na solução, ou a encaixe na estação de acoplamento opcional HP

●
●
●
●

ElitePad7 para obter ainda mais opções; controle sua conexão sem fio por meio de uma única interface de
usuário.
Obtenha acesso Full HD a suas informações críticas no painel multitoque Corning ® Gorilla ® Glass 3 de 10,1
polegadas na diagonal, 1920 x 1200, visível em ambientes externos.
Faça tudo com Windows 10 Pro,1 um processador quad-core Intel®,8 e 128 GB de armazenamento.9
Gerencie dados, segurança e dispositivos a partir da nuvem com o HP Touchpoint Manager.10
Conte com um suporte em que você pode confiar com a garantia limitada de classe mundial da HP.
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Tablet para serviços de saúde HP ElitePad 1000 G2 Tabela de especificações

Sistema operacional disponível

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

Família de processador

Processador Intel® Atom®

Processadores disponíveis

2

3

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, até 2,39 GHz usando a Tecnologia Intel Burst, 2 MB de cache, 4 núcleos)

Chipset

O chipset é integrado ao processador

Memória

SDRAM LPDDR3 4 GB

Armazenamento interno

eMMC de 128 GB 4

Monitor

Tela WUXGA (1920 x 1200) multitoque capacitiva de 10,1" na diagonal com digitalizador, Corning® Gorilla® Glass 3 com revestimento contra
manchas

Gráficos disponíveis

Gráficos Intel HD 5

Áudio

Áudio HD; 2 alto-falantes estéreos integrados; 2 microfones digitais; Conector combo de fone de ouvido/microfone de 3,5 mm

Tecnologias sem fios

3G; Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) e Bluetooth® 4.0; banda larga móvel HP hs3110 HSPA+ com suporte a GPS; Módulo HP lt4111
LTE/EV-DO/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G com suporte a GPS 6,25

Portas e conectores

1 conector de alimentação; 1 conector combinado para fone de ouvido/microfone; 2 microfones integrados; 1 conexão para clipe da caneta; 1
slot de trava de cabo de segurança; 1 HDMI; 1 USB 3.0
(O tablet conecta-se diretamente à fonte de energia, usando um adaptador CA (incluído), ou a uma estação de acoplamento)

Câmera

2,1 MP, 1080p (frontal); 8 MP, flash de LED (traseira)

Software disponível

Compre o Office; PDF Complete Corporate Edition; HP Mobile Connect; HP Wireless Hotspot (modelos com WLAN); HP ePrint; HP Manageability;
HP PageLift; HP Support Assistant; HP SoftPaq Download Manager; Kindle; Box (oferta de 50 GB) 7,8,9,10

Gestão de Segurança

Leitor de Smartcard CAC com FIPS-140-2 para SCR, com certificação FIPS-201; HP Client Security (Credential Manager e Password Manager
incluídos); HP BIOS; HP Trust Circles Standard; Absolute Data Protect; Device Access Manager com Just-in-Time Authentication; Microsoft
Defender; Firmware TPM (padrão), hardware TPM (1.2); Criptografia de unidade; Comunicação por Campo de Curta Distância (NFC) 11,13,14,20,21,24

Dimensões

8,17 x 10,94 x 0,79 polegadas
207,5 x 278 x 20 mm

Peso

A partir de 2,4 lb
A partir de 1,1 kg

Alimentação

Adaptador CA externo de 10 W
2 células, íon de lítio de longa duração de 30 WH
Até 12 horas e 30 minutos 23

Sensores

Giroscópio; Sensor de luz ambiente; Tato

Conformidade com standards de
eficiência energética

Certificação ENERGY STAR® e registro EPEAT® 22

Soluções de expansão

Acessórios opcionais: Estação de acoplamento HP ElitePad; Caneta para tablet HP Executive G2; Teclado Bluetooth HP; Adaptadores HP:
Adaptador USB 3.0 HP ElitePad, adaptador USB para automóvel HP ElitePad de 12W (com cabo), adaptador USB HP ElitePad, adaptador CA HP
ElitePad Smart, adaptador HDMI e VGA HP ElitePad, adaptador serial HP ElitePad, adaptador Ethernet HP ElitePad

Garantia

Garantia limitada padrão no local para peças e mão de obra por um ano, dependendo do país; 1 ano de garantia limitada para bateria principal.
Os serviços HP Care Pack opcionais são contratos de serviço estendidos que vão além de suas garantias padrão. Os níveis dos serviços e os
tempos de resposta dos HP Care Packs podem variar, dependendo de sua localização geográfica. Restrições e limitações se aplicam. O serviço
entra em vigor no momento da compra do hardware. Para detalhes, visite www.hp.com/go/cpc.

Módulos de expansão

Leitor de código de barras 2D (opcional) com um exclusivo indicador de sucesso visual, leitor do tipo WVGA 752 x 480 pixels, fonte de luz:
objetivando VLD de 650nm, contraste de impressão: mínimo de 25%; ângulo de digitalização: inclinação: +/- 40°, rotação: 180°, enviesamento:
+/- 40°

Recursos de durabilidade

Testado quanto a IP 54. O IP 54 oferece vedações de nível contra entrada de líquidos e poeira para a classificação IP 54 17; EN/IEC 60601-1-226;
Testada quanto a MIL-STD 810G, incluindo quedas de 0,91 m (3 pés) em concreto coberto por linóleo 18; Consulte o guia do usuário para obter
instruções de limpeza.
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Tablet para serviços de saúde HP ElitePad 1000 G2
Acessórios e serviços (não incluídos)
Estação de acoplamento HP
ElitePad

Carregue novamente seu HP ElitePad na mesa com a Estação de Acoplamento HP ElitePad ou configure seu
tablet como uma tela secundária e tenha capacidade máxima de multitarefa.
Referência: C0M84AA

Caneta executiva para tablet
HPG2

Pense na HP para todas as suas necessidades de dispositivos apontadores.
Referência: F3G73AA

Teclado Bluetooth HP Slim

O teclado HP Slim Bluetooth é um teclado sem fio leve e fino que ajuda você a digitar confortavelmente sem
cabos no caminho. Utilize-o com seu notebook ou tablet no escritório, em casa ou onde preferir trabalhar.
Referência: H4Q44AA

Adaptador C/A HP 40 W

Seja produtivo durante todo o dia e tenha um adaptador extra à mão, com o leve e versátil Adaptador CA
Smart HP 40 W, que pode alimentar a estação de acoplamento HP ElitePad, alguns notebooks HP ou o HP
ElitePad (quando conectado ao cabo CA HP Smart opcional).
Referência: H5W93AA

3

Folheto de especificações | Tablet para serviços de saúde HP ElitePad 1000 G2

Notas de rodapé de mensagens
Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem exigir hardware, drivers, software ou BIOS atualizados e/ou adquiridos separadamente para tirarem proveito total da
funcionalidade do Windows. O Windows 10 tem atualização automática, que está sempre ativada. Pode haver cobrança de tarifas do provedor de internet e requisitos adicionais para atualização poderão ser aplicados com o
tempo. Visite http://www.microsoft.com.br.
3 Consulte o guia do usuário para obter instruções de limpeza.
4 A solução está coberta pela garantia limitada da HP conforme o teste IP 54 de entrada de poeira e água.
5 Os resultados do teste MIL-STD não são garantia de desempenho futuro nessas condições de teste. O teste MIL-STD 810G não tem o propósito de demonstrar adequação aos requisitos de contrato do Departamento de
Defesa dos EUA ou para uso militar. Os danos por queda são cobertos apenas com um HP Care Pack opcional de proteção contra danos acidentais.
6 A versão do firmware TPM é 2.0. O Hardware TPM é v1.2, que é um subconjunto da especificação TPM 2.0 versão v0.89 conforme implementada pela tecnologia Intel Platform Trust Technology (PTT).
7 Vendido separadamente ou como recurso opcional.
1

Os núcleos múltiplos foram desenvolvidos para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicativos de software serão necessariamente beneficiados com o uso dessa
tecnologia. Exige sistema de computação de 64 bits. O desempenho varia de acordo com as configurações de hardware e software. A numeração da Intel não representa uma medida de desempenho superior.
9 Para discos rígidos, GB = 1 bilhão de bytes. A capacidade real formatada é menor. Até 5 GB reservados para o software de recuperação do sistema.
10 O HP TouchPoint Manager suporta os sistemas operacionais Android™, iOS e Windows e PCs, notebooks, tablets e smartphones de vários fabricantes. Não disponível em todos os países. Consulte www.hp.com/touchpoint
para obter informações de disponibilidade. O HP Touchpoint Manager requer a aquisição de uma assinatura.
8

Notas de rodapé das especificações técnicas
Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem exigir hardware, drivers, software ou BIOS atualizados e/ou adquiridos separadamente para tirarem proveito total da
funcionalidade do Windows. O Windows 10 tem atualização automática, que está sempre ativada. Pode haver cobrança de tarifas do provedor de internet e requisitos adicionais para atualização poderão ser aplicados com o
tempo. Visite http://www.microsoft.com.br.
3 Os núcleos múltiplos foram desenvolvidos para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicativos de software serão necessariamente beneficiados com o uso dessa
tecnologia. Exige sistema de computação de 64 bits. O desempenho varia de acordo com as configurações de hardware e de software. A numeração da Intel não representa uma medida de desempenho superior.
4 Para unidades de armazenamento, GB = 1 bilhão de bytes. A capacidade real formatada é menor. Até 6 GB (para Windows 8.1 e 10) são reservados para software de recuperação do sistema.
5 Conteúdo em alta definição necessário para visualizar imagens em alta definição.
6 A HP Mobile Broadband e o Gobi 4G LTE WWAN são vendidos separadamente ou como um recurso complementar, não estão disponíveis em todas as regiões e exigem um contrato de serviço adquirido separadamente.
Verifique com o provedor de serviços a disponibilidade e a cobertura. As velocidades de conexão podem variar conforme a localização, o ambiente, as condições da rede e outros fatores.
7 O serviço HP Mobile Connect está disponível apenas na EMEA e exige um módulo em banda larga móvel CDMA ou HSPA compatível e a aquisição de um serviço pré-pago. Consulte a cobertura e a disponibilidade para sua área
de serviço em hp.com/go/mobileconnect.
8 O aplicativo HP Wireless Hotspot exige conexão ativa com a Internet e plano de dados adquirido separadamente. Enquanto o HP Wireless Hotspot estiver ativo, os aplicativos no dispositivo continuarão operando e usarão o
mesmo plano de dados do hotspot sem fio. O uso de dados do Wireless Hotspot está sujeito a taxas adicionais. Fale com seu provedor de serviços para obter detalhes sobre o plano. Requer o Windows 8.1 ou o HP Connection
Manager, no Windows 7.
9 HP ePrint requer conexão com a Internet para a impressora HP habilitada para web. Necessário registro de conta do HP ePrint. Para uma lista de impressoras qualificadas, documentos e tipos de imagens compatíveis e outros
detalhes sobre o HP ePrint, acesse www.hp.com/go/businessmobileprinting
10 Oferta disponível apenas para novos usuários de Box. Oferta sujeita a alterações sem prévio aviso. O aplicativo Box requer Windows 8 ou 8.1.
11 O HP Elitepad 1000 inclui uma licença de quatro anos do Absolute Data Protect para localizar seu dispositivo, travar e impedir o acesso não autorizado e excluir dados pessoais remotamente. A licença deve ser ativada pelo
cliente. Consulte http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp para ver todos os detalhes. O agente do Absolute Data Protect vem desativado por padrão, e deve ser ativado pelo cliente. O serviço pode ser limitado,
consulte a Absolute para saber a disponibilidade fora dos EUA. O serviço opcional de assinatura da Absolute Recovery Guarantee é uma garantia limitada. Certas condições se aplicam. Para obter todos os detalhes, visite:
http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Se o Data Delete for usado, o pagamento da Recovery Guarantee será anulado. Para usar o serviço Data Delete, os clientes devem primeiro
assinar um contrato de autorização prévia e criar um PIN ou adquirir um ou mais tokens RSA SecurID da Absolute Software.
13 O HP Trust Circles Standard, quando incluído, aceita até cinco círculos de confiança com até cinco contatos em cada círculo. Trust Circles Pro opcional necessário para um número irrestrito de Trust Circles e contatos. O Trust
Circles Reader está disponível para permitir que um contato participe de um círculo de confiança convidado. Exige o Windows. Disponível em http://hptc.cryptomill.com.
14 Software TPM 1.2 (ativado por padrão) ou Hardware TPM 1.2 (desativado por padrão).
17 A solução está coberta pela garantia limitada da HP conforme o teste IP 54 de entrada de poeira e água.
18 Os resultados do teste MIL-STD não são garantia de desempenho futuro nessas condições de teste. O teste MIL-STD 810G não tem o propósito de demonstrar adequação aos requisitos de contrato do Departamento de
Defesa dos EUA ou para uso militar. Os danos por queda são cobertos apenas com um HP Care Pack opcional de proteção contra danos acidentais.
20 Um subconjunto da especificação TPM 2.0 versão v0.89 conforme implementada pela tecnologia Intel Platform Trust Technology (PTT).
21 Aplicativo ou software NFC vendido separadamente. Observe que só há suporte para cartões em conformidade com os padrões NFC.
22 O registro EPEAT varia de acordo com o país. Acesse www.epeat.net para obter o status de registro por país.
23 Teste realizado pela HP, que consiste na descarga completa da bateria enquanto se executa uma série de scripts de produtividade nos seguintes aplicativos (que podem ou não estar incluídos no seu equipamento
especificamente): Adobe ® AcrobatReader 7.0, Adobe® Illustrator® CS2, Adobe® Photoshop® CS2, Apple® Quicktime 7.1, Intervideo® WinDVD® 8, Macromedia® Flash 8, Microsoft® Office® 2003 Pro, Microsoft® Project 2003 e
Winzip® 10.0. Antes dos testes, o sistema foi totalmente carregado e configurado para exibir brilho de 60 nits, e foram desativados o esmaecimento automático, a conexão sem fio, os modos de suspensão e hibernação e todos
os outros programas, utilitários e serviços que não eram essenciais para a operação do sistema do computador ou para o teste de duração da bateria. A duração da bateria poderá variar dependendo do modelo, configuração,
aplicativos instalados, recursos, uso, funcionalidade sem fio e configurações de gerenciamento de energia do equipamento. A capacidade máxima da bateria diminuirá naturalmente com o tempo e o uso.
24 O tablet suporta comunicação com dispositivos NFC do tipo 1 e tipo 2 dentro de <20 mm e dispositivos NFC do tipo 4A dentro de 10 mm. Consulte a documentação do dispositivo para determinar o tipo de NFC.
25 A HP recomenda que os serviços de integração personalizados (CIS) da HP, um provedor de serviços autorizado da HP ou participantes do programa HP Self Maintainer realizem a inserção ou remoção de um cartão SD ou SIM.
Quaisquer danos causados pelo cliente ao remover o tablet da capa não estão cobertos pela garantia limitada do produto. A HP requer que os serviços de integração personalizados (CIS) da HP, um provedor de serviços
autorizado da HP ou participantes do programa HP Self Maintainer realizem futuras manutenções.
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