Podatkovni list

Tablični računalnik HP ElitePad 1000 G2
Healthcare Tablet
Po meri narejen tablični računalnik z operacijskim sistemom Windows 10 za
uporabo v zdravstvu
1

S tabličnim računalnikom HP ElitePad
1000 Healthcare z operacijskim
sistemom Windows 10, pri izdelavi
katerega so sodelovali tudi
zdravstveni strokovnjaki, lahko
vključite delovne tokove, dostopate do
zdravstvenih informacijskih sistemov
in jih posodabljate ter izboljšate
bolnišnično oskrbo in odnos s pacienti.
1

● Windows 10 Pro1
● Zaslon z diagonalo 25,65 cm (10,1 palca)

Pripravljen za uporabo v zdravstvu
● Ta lahek in trpežen računalnik lahko uporabljate v vseh medicinskih okoljih. Ohišje je premazano s
protimikrobnim sredstvom, ki ščiti okvir2 pred propadanjem.
Podpora glede predpisanih zahtev
● Poskrbite za varnost podatkov o pacientih z overjenim bralnikom pametnih kartic; s programoma za varnost HP
Client Security in HP BIOS Protection ter modulom Trusted Platform Module (TPM)3 in možnostjo šifriranja
celotnega diska.
Zagotovljena kakovost z vseh vidikov
● Zmanjšate tveganje zdravniških napak z bralnikom črtnih kod 2D (z izbirnimi nastavitvami), s katerim lahko
preverjate delo osebja, stanje pacientov ter hranite podatke o zdravilih, ki jih predpišete. Vgrajena programska
oprema za odstranjevanje hrupa omogoča snemanje razločnih glasovnih posnetkov.
Prilagojen potek medicinskega dela
● S številnimi dodatki4 lahko ustvarite najboljšo rešitev za svoje okolje. S peresom tabličnega računalnika
omogočite vnos podatkov na poti ali s združitveno postajo ustvarite namizno okolje, ko ste za delovno mizo ali v
zdravstveni postaji.
Posebnosti
● Priskrbite si tablični računalnik, ki ga je preprosto očistiti5 in je opravil preizkuse IP 546 in MIL-STD 810G.7
● Z zaobljenimi robovi in ergonomskim oblikovanjem poskrbite za poklicno zdravje.
● Pomembne informacije lahko preberete na zaslonu na večkratni dotik Full HD z diagonalo 25,65 cm (10,1 palca),
razmerjem 1920 x 1200 in zaščito Corning® Gorilla® Glass 3.
● Tablični računalnik vključuje širok nabor priključkov, še več možnosti pa ponuja dodatna združitvena postaja HP
ElitePad4; brezžično povezavo lahko upravljate prek enega samega uporabniškega vmesnika.
● Zagotovite si dostop do pomembnih informacij na zaslonu na dotik z več prsti z zagotovljenim gledanjem tudi v
zunanjem okolju, diagonalo 25,65 cm (10,1 palca), ločljivostjo 1920 x 1200 in steklom Corning® Gorilla® Glass 3.
● Vse svoje delo opravite z operacijskim sistemom Windows 10 Pro,1 4-jedrnim procesorjem Intel®9 in 128 GB
pomnilnika.10
● Upravljajte podatke, zaščito in naprave v oblaku z orodjem HP Touchpoint Manager.11
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Tabela specifikacij

Razpoložljiv operacijski
sistem

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

Razpoložljivi procesorji

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, do 2,39 GHz s tehnologijo Intel Burst, 2 MB predpomnilnika, 4 jedri) 3

Nabor vezij

Vezje je vgrajeno v procesor

Pomnilnik

4 GB 1067 MHz LPDDR3 SDRAM

Notranji pomnilnik

128 GB eMMC 4

Prikaz

Zmogljiv zaslon z diagonalo 25,65 cm (10,1 palca) na večkratni dotik WUXGA (1920 x 1200) s funkcijo digitalizatorja in steklom Corning® Gorilla® Glass 3 z zaščito proti madežem

Razpoložljiva grafika

Grafična kartica Intel HD 5

Zvočna kartica

Zvok HD; 2 vgrajena stereo zvočnika; 2 digitalna mikrofona; 3,5-milimetrski kombinirani priključek za slušalke/mikrofon

Brezžične tehnologije

Broadcom 802.11a/b/g/n (2 x 2) in Bluetooth® 4.0; mobilna širokopasovna povezava HP hs3110 HSPA+ s podporo za GPS; Modul HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ Qualcomm® s
tehnologijo Gobi™ 4G in podporo za GPS; Modul HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® s tehnologijo Gobi™ 4G in podporo za GPS; Modul HP lt4225 LTE/HSPA+ Qualcomm® s tehnologijo
Gobi™ 4G in podporo za GPS; Modul HP lt4226 LTE/HSPA+ Qualcomm® s tehnologijo Gobi™ 4G s podporo za GPS 6

Vrata in priključki

1 napajalni priključek; 1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon; 2 vgrajena mikrofona; 1 obesek za pero; 1 reža za varnostni kabel; 1 vrata HDMI; 1 vrata USB 3.0
(Tablični računalnik lahko priključite neposredno na vir napajanja s priloženim napajalnikom za izmenični tok ali pa za to uporabite priklopno postajo.)

Spletna kamera

2,1 MP, 1080 slikovnih pik (na sprednji strani); 8 MP, bliskavica LED (na zadnji strani)

Razpoložljiva programska
oprema

Buy Office; pripravljen za programsko opremo Imprivata; podpora za Dragon® Medical 360 Direct; PDF Complete Corporate Edition; HP Mobile Connect; HP Wireless Hotspot (modeli z
omrežjem WLAN); HP ePrint; HP Manageability; HP PageLift; HP Support Assistant; HP SoftPaq Download Manager; Kindle; storitev Box (ponudba 50 GB) [7, 8, 9, 10, 27, 28]

Upravljanje varnosti

Bralnik pametnih kartic CAC, skladen s standardoma FIPS-140-2 za SCR in FIPS-201; HP Client Security (vključno z dodatkoma Credential Manager in Password Manager); HP BIOS;
HP Trust Circles Standard; Absolute Data Protect; Device Access Manager z možnostjo Just In Time Authentication; Microsoft Defender; TPM vdelane programske opreme (privzeto),
TPM strojne opreme (1.2); Drive Encryption; tehnologija Near Field Communication (NFC) 11,13,14,20,21

Mere

207,5 x 278 x 20 mm

Teža

Od 1,1 kg naprej
(Teža je odvisna od konfiguracije.)

Napajanje

Zunanji vmesnik za izmenični tok – 10 W
2-celični litij-ionski polimerni akumulator z dolgo življenjski dobo (30 Wh)

Senzorji

Giroskop; Senzor svetlobe iz okolice; Haptika

Ustreznost za električno
učinkovitost

Ustreza standardu ENERGY STAR® in je vpisan v register EPEAT®

Garancija

1-letna omejena garancija. Enoletna omejena garancija za primarni akumulator. Na voljo so dodatni paketi HP Care Pack, naprodaj posebej

Razširitveni moduli

Bralnik črtnih kod 2D (izbirno) z unikatnim indikatorjem za prikaz uspešnosti; WVGA 752 x 480 slikovnih pik (vrsta bralnika); svetlobni vir: 650nm VLD; kontrast natisa: najmanj 25 %;
kot branja: +/- 40°; zasuk: 180°; nagib: +/- 40°

Funkcije obstojnosti

Preizkušen na podlagi standarda IP 54. Standard IP 54 zagotavlja zatesnitev proti vdoru vode in prahu v skladu z oceno IP 54 17; EN/IEC 60601-1-226; preizkus na podlagi standarda
MIL-STD 810G, vključno s padcem z višine 0,91m (3 čevlje) na betonska tla, prekrita z linolejem 18; Za navodila o čiščenju glejte uporabniški priročnik.
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Združitvena postaja HP
ElitePad

Napolnite HP ElitePad za pisalno mizo z novo združitveno postajo HP ElitePad ali nastavite tablični računalnik kot
sekundarni zaslon in se preizkusite v izvajanju več opravil hkrati.

Tablično pisalo HP Executive
G2

Ustvarjajte sporočila in zapiske v lastni pisavi neposredno prek zaslona računalnika HP EliteBook Revolve 810 G21 ali
tabličnega računalnika HP Pro 610. Shranite jih ali pretvorite v računalniško pisavo za uporabo v drugih aplikacijah.

3-leta naslednji delovni dan
na domu

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni
tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo.

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: C0M84AA

Številka izdelka: F3G73AA

Številka izdelka: U7C50E
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Opombe k sporočilom
1 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Sistemi bodo morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne opreme, gonilnikov, programske opreme ali BIOS-a, da boste lahko popolnoma

izkoristili funkcionalnost sistemov Windows. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne
zahteve. Podrobnosti si oglejte na spletnem mestu http://www.microsoft.com.
2 Tablični računalnik, hitro snemljive zaponke, objektiv fotoaparata, pokrov za bliskavico, pokrov za bralnik črtnih kod, vijaki, zaslon in HP-jev logotip niso premazani s protimikrobnim sredstvom.
3 Različica TPM-ja vdelane programske opreme je 2.0. Različica TPM-ja strojne opreme je v1.2. Ta je del specifikacijske različice TPM 2.0 v0.89, uvedene s tehnologijo Intel Platform Trust Technology (PTT).
4 Za doplačilo ali kot dodatna funkcija.
5 Za navodila o čiščenju glejte uporabniški priročnik.
6 Rešitev je vključena v HP-jevo omejeno garancijo, ki se nanaša na vdor prahu in vode po standardu IP 54.
7 Rezultati preizkušanja MIL-STD niso zagotovilo za nadaljnje delovanje v takšnih preizkusnih pogojih. Preizkus MIL-STD 810G ni namenjen za prikaz ustreznosti glede zahtev pogodb z ameriškim ministrstvom za obrambo ali zahtev glede vojaške uporabe. Škoda
pri padcih je vključena samo v dodaten paket HP Care Pack za zaščito pred naključno škodo.
8 Tablični računalnik HP ElitePad Healthcare je računalniška naprava za splošne namene in ni namenjena za diagnosticiranje, zdravljenje, obravnavanje ali preprečevanje bolezni ali drugih zdravstvenih stanj.
9 Večjedrna tehnologija je namenjena povečanju zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in
konfiguracijo strojne in programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
10 Za trde diske je 1 GB = 1 milijarda bajtov. Dejanska formatirana kapaciteta je manjša. Do 5 GB prostora je rezerviranega za programsko opremo za obnovitev sistema.
11 Storitev HP TouchPoint Manager podpira operacijske sisteme Android™, iOS in Windows, namizne, prenosne in tablične računalnike ter pametne telefone številnih proizvajalcev. Ni na voljo v vseh državah. Za informacije o razpoložljivosti obiščite spletno mesto
www.hp.com/touchpoint. Če želite uporabljati storitev HP Touchpoint Manager, se morate nanjo naročiti.

Tehnične specifikacije zanikanja
1 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Sistemi bodo morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne opreme, gonilnikov, programske opreme ali BIOS-a, da boste lahko popolnoma

izkoristili funkcionalnost sistemov Windows. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne
zahteve. Podrobnosti si oglejte na spletnem mestu http://www.microsoft.com.
3 Tehnologija Multi-Core je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma aplikacijam. Potrebujete 64-bitni sistem. Zmogljivost se lahko razlikuje glede na
konfiguracijo strojne in programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
4 Za shranjevalni pogon je 1 GB = 1 milijarda bajtov. Dejanska formatirana kapaciteta je manjša. Do 6 GB je rezervirano za programsko opremo, ki je namenjena za obnovitev sistema (v operacijskih sistemih Windows 8.1 in 10).
5 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.
6 Storitvi HP Mobile Broadband in Gobi 4G LTE WWAN sta naprodaj posebej ali kot dodatek funkciji, vendar nista na voljo v vseh regijah in zahtevata posebej kupljeno servisno pogodbo. Pri ponudniku storitev se pozanimajte, ali je storitev dosegljiva in ali je na voljo.
Hitrosti povezave se razlikujejo glede na lokacijo, okolje, stanje omrežja in druge dejavnike.
7 HP Mobile Connect je na voljo le pri različici EMEA in za njo potrebujete združljiv mobilni širokopasovni modul CDMA ali HSPA ter predplačani servisni nakup. Podrobnosti o tem, ali je storitev dosegljiva in na voljo na vašem območju, najdete na spletnem mestu at
www.hp.com/go/mobileconnect.
8 Aplikacija HP Wireless Hotspot zahteva dejavno spletno povezavo in podatkovno naročnino, ki se kupi ločeno. Ko je brezžična vroča točka HP Wireless Hotspot dejavna, aplikacije v napravi delujejo in uporabljajo isto podatkovno naročnino kot brezžična vroča
točka. Uporaba podatkov prek brezžične vroče točke lahko povzroči dodatne stroške. Za podrobnejše informacije se obrnite na ponudnika storitev. Zahteva Windows 8.1 ali HP Connection Manager za Windows 7.
9 Storitev HP ePrint zahteva internetno povezavo s HP-jevim spletnim tiskalnikom. Zahtevana je registracija računa HP ePrint. Za seznam upravičenih tiskalnikov, podprtih dokumentov in vrst slik ter za druge podrobnosti o storitvi HP ePrint obiščite
www.hp.com/go/businessmobileprinting
10 Ponudba je na voljo le za nove uporabnike aplikacije Box. Ponudba se lahko spremeni brez obvestila. Za uporabo aplikacije Box potrebujete operacijski sistem Windows 8 ali 8.1.
11 Tablični računalnik HP Elitepad 1000 vključuje 4-letno licenco za program Absolute Data Protect, ki lahko poišče vašo napravo, prepreči nepooblaščen dostop do nje in na daljavo izbriše vaše osebne podatke. Licenco mora aktivirati stranka. Podrobnosti si oglejte
na spletnem mestu http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp. Program Absolute Data Protect je ob nakupu izklopljen, zato ga mora vklopiti stranka. Storitve so lahko omejene, za razpoložljivost zunaj ZDA se obrnite na Absolute. Izbirna naročniška
storitev v okviru garancije Absolute Recovery Guarantee je omejena garancija. Veljajo določene omejitve. Za več podrobnosti obiščite: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Če uporabite storitev Data Delete, se plačilo
obnovitvene garancije (Recovery Guarantee) izniči in razveljavi. Za uporabo storitve Data Delete mora stranka najprej podpisati pogodbo o vnaprejšnji pooblastitvi in ustvariti PIN ali kupiti enega ali več žetonov RSA SecurID programske opreme Absolute.
13 Programska oprema HP Trust Circles Standard, ko je vključena v nakup, omogoča do 5 krogov zaupanja z do 5 stiki v vsakem krogu. Opcijska programska oprema Trust Circles Pro je potrebna za neomejeno število krogov zaupanja in stikov. Na voljo je program
Trust Circles Reader, ki omogoča stikom, da se pridružijo krogu zaupanja, v katerega so bili povabljeni. Potrebujete operacijski sistem Windows. Na voljo na spletnem mestu http://hptc.cryptomill.com.
14 Programska oprema TPM 1.2 (privzeto vklopljena) ali strojna oprema TPM 1.2 (privzeto izklopljena).
17 Rešitev je vključena v HP-jevo omejeno garancijo, ki se nanaša na vdor prahu in vode po standardu IP 54.
18 Rezultati preizkušanja MIL-STD niso zagotovilo za nadaljnje delovanje v takšnih preizkusnih pogojih. Preizkus MIL-STD 810G ni namenjen za prikaz ustreznosti glede zahtev pogodb z ameriškim ministrstvom za obrambo ali zahtev glede vojaške uporabe. Škoda
pri padcih je vključena samo v dodaten paket HP Care Pack za zaščito pred naključno škodo.
19 Tablični računalnik, hitro snemljive zaponke, objektiv fotoaparata, pokrov za bliskavico, pokrov za bralnik črtnih kod, vijaki, zaslon in HP-jev logotip niso premazani s protimikrobnim sredstvom.
20 Podvrsta specifikacijske različice TPM 2.0 v0.89 uvedena s tehnologijo Intel Platform Trust Technology (PTT).
21 Aplikacija ali programska oprema NFC je naprodaj posebej. Omogočena je izključno podpora kartic v skladu s standardi NFC.
22 Registriranje z ocenami EPEAT se razlikuje glede na državo. Za stanje registriranja po posameznih državah obiščite www.epeat.net.
27 Programska oprema Imprivata OneSign® je naprodaj ločeno. Tablični računalnik ElitePad Healthcare ima potrdilo za programsko opremo Imprivata OneSign®. Programska oprema Imprivata OneSign® je podprta samo v operacijskih sistemih Windows 8.1.
28 Programska oprema Nuance Dragon® Medical 360 Direct je naprodaj ločeno. Programska oprema Nuance Dragon® Medical 360 Direct je podprta na HP-jevem računalniku ElitePad Healthcare .

Več informacij na
www.hp.eu/notebooks
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
© Copyright 2014-2016 HP Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edine garancije za
HP-jeve izdelke in storitve so opisane v posebnih garancijskih izjavah, ki so priložene izdelkom in storitvam. Vsebine iz tega dokumenta si ne razlagajte kot
dodatno garancijo. HP ne odgovarja za tehnične ali založniške napake ali izpuščeno vsebino. V nekaterih izdajah operacijskega sistema Windows 8.1 določene
funkcije niso na voljo. Sistemi bodo morda zahtevali posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega
sistema Windows 8.1. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto http://www.microsoft.com/windows.
Microsoft, Windows in logotip Windows so zaščitene blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo
podjetje Hewlett-Packard uporablja na podlagi licence. Intel in Core sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe Intel Corporation ali njenih
podružnic v ZDA in drugih državah. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.
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