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HP Pro Slate 10 EE G1
Gør læringen mobil
Undervisning på tomandshånd og
elevernes engagement forbedres med
Android™-tablet-pc'en, som er
designet til skolebrug. Den holdbare
og mobile HP Pro Slate 10 EE
indeholder undervisningsværktøjer og
fleksibel tilslutning, så undervisningen
kan foregå uden for klasseværelset.
Desuden er der professionel support
og service, som hjælper underviserne
med at implementere det nye
it-system på bedste vis.

Skabt til skolebrug
● Tag en tablet-pc i brug, som med quad-core Intel®-processoren,1 den refleksfri HD-berøringsskærm på 25,65 cm
(10") og en naturlig oplevelse, når man skriver i hånden (med valgfri styluspen), er designet til vilkårene i et
klasseværelse, til en pris, som gør undervisning på tomandshånd prismæssigt overkommeligt.
Designet til læring
● Oplev forøget produktivitet med de nye HP School Pack-værktøjer og det nye HP School Pack-indhold, som
understøtter uddannelsesmæssig innovation, f.eks. HP Classroom Manager,2 som giver læreren mulighed for at
styre klasseværelset, administrere klassens computere og kommunikere med eleverne.
Optimeret til mobilitet
● Opret forbindelse via det superpålidelige, trådløse og valgfri dualband-3G WWAN i erhvervsklassen, så der kan
læres og samarbejdes.3 Den lange batterilevetid på op til 10 timer leverer pålidelig produktivitet gennem hele
skoledagen.5
Måler resultater, ikke enheder
● Elevernes præstationer forbedres med HP Services for Schools,4 som er en pakke, der giver undervisere og
administratorer mulighed for at maksimere resultaterne. Hjælp lærerne med at anvende teknologien effektivt via
HP Professional Development-onlineworkshops.4
Fremhævede funktioner
● Denne holdbare tablet-pc er designet til klasseværelset.
● Der kan tilvælges4 emner, som er designet til uddannelse, såsom styluspen, transportabelt tastaturstativ,
kassette og opladningsvogn.
● Oplev projektbaseret læring med de to kameraer med høj opløsning på henholdsvis forsiden og bagsiden af
enheden.
● Oplev projektbaseret undervisning med kameraer i høj opløsning på forsiden og bagsiden.
● Med HP Pro 10 EE G1-tastaturstativet4 med kabelforbindelse kan du få gang i produktiviteten, undgå trådløs
interferens og beskytte dit arbejde i klasseværelset.
● Du kan hurtigt gå ind i cloud-baserede apps og værktøjer via det velkendte Android™-operativsystem.
● Væskespild, fald og tab dækkes med den valgfri HP Accidental Damage Protection.6
● Du kan med ro i sindet foretage investeringer med HP's begrænsede 1-års-garanti i verdensklasse samt pålidelig
administration af livscyklusovergange på 12 måneder.
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HP Pro Slate 10 EE G1 Specifikationstabel

Produktdesign

Grå

Tilgængelige
operativsystemer

Android™ 4.4, KitKat

Tilgængelige processorer

Intel® Atom® Z3735G med Intel HD-grafik (1,33 GHz, op til 1,83 GHz med Intel Burst-teknologi, 2 MB cache, 4 kerner); Intel® Atom® Z3735F med Intel HD-grafik (1,33 GHz, op til 1,83
GHz med Intel Burst-teknologi, 2 MB cache, 4 kerner) 1

Chipsæt

Chipsættet er indbygget i processoren

Hukommelse

1 GB DDR3L SDRAM; 2 GB DDR3L SDRAM
(Hukommelse loddet ind)

Internt storage

16 GB eMMC; 32 GB eMMC; eMMC 5.0 NAND-flash

Skærm

Ultratynd, refleksfri HD WXGA IPS-skærm på 25,65 cm (10.1") (1280 x 800) med LED-bagbelysning, kapacitiv multiberøringsskærm med digitaliseringsenhed 6

Tilgængelige grafikkort

Intel® HD Graphics 6

Lyd

DTS Sound+™; 1 monohøjttaler; 1 digital mikrofon

Trådløse teknologier

Kombination af 802.11a/b/g/n (2x2) Wi-Fi (understøttes af Miracast) og Bluetooth® 4.0 LE; HP hs3110 HSPA+ (mobilt bredbånd) med GPS-understøttelse 2,3,4,5

Udvidelsesstik

1 mikro-SD
(Mikro-SD-kortplads understøtter op til 32 GB)

Porte og stik

Ét 3,5 mm hovedtelefonstik; 1 mikro-USB 2.0; 1 mikro-HDMI; 1 jævnstrømsindgang (opladning)
(Understøtter headset med 4 dele og CTIA-headset)

Webcam

1.26 MP på forsiden og 2 MP på bagsiden med autofokus; 2 MP på forsiden og 5 MP på bagsiden med autofokus 6

Sikkerhedsstyring

Sikkerheden understøttes af Android™-operativsystemet; Android™ Device Manager

Mål

11,02 x 7,16 x 0,56"
280 x 182 x 14,4 mm
(Liggende retning)

Vægt

Fra 1,88 lb
Fra 855 g
(Vægten afhænger af konfigurationen.)

Strømforsyning

Ekstern 18 W vekselstrømsadapter
2-cellers, 28,5 Wh Li-ion polymer
Videoafspilning i op til 10 timer10

Sensorer

Accelerationsmåler; eCompass; GPS

Miljøansvar

Lav halogen 9

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret

Garanti

1 års begrænset garanti. 1 års begrænset garanti på primært batteri. Valgfri HP Care Packs, som sælges separat
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HP Pro Slate 10 EE G1
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP's rensekit til tablet-pc'er

Fjern pletter, striber og fingeraftryk hurtigt og let, og hold skærmen ren med HP's rensekit til tablet-pc'er.1

HP Pro bærbar dock til
tablet-pc

Du kan udvide arbejdsområdet på din tablet-pc og øge produktiviteten med en bærbar HP Pro-dockingstation til
tablet-pc'er. Det er en brugervenlig dockingstation, der er designet til serien af HP Pro-tablet-pc'er.

HP Pro 10 EE G1-styluspen

Få mest muligt ud af HP Pro Slate 10 EE G1 eller HP Pro Tablet 10 EE G1 med HP Pro 10 EE G1-styluspennen, som du
kan skrive helt naturligt med på skærmen og navigere med.

Produktnummer: K6F99AA

Produktnummer: K6X11AA

Produktnummer: K6X13AA

HP Pro 10 EE
G1-tastaturstativ

Du får maksimal produktivitet med HP Pro Slate 10 EE G1- eller HP Pro Tablet 10 EE G1with- HP Pro 10 EE
G1-tastaturstativet, et fast forbundet tastatur med pegefelt, der gør betjening og indtastning af data let.

HP Pro 10 EE G1-etui

Bær din tablet-pc med stil – i hånden eller over skulderen – på kontoret eller i klasseværelset med det holdbare og
kompakte HP Pro 10 EE G1-etui, som er udviklet til at beskytte tablet-pc'en, når du er på farten.

Produktnummer: K7N19AA

Produktnummer: L0W36AA

3 års service onsite næste
hverdag

3 års service der dækker reparation på stedet næste hverdag, udført af en HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: U7NW8E

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions
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HP Pro Slate 10 EE G1
Fodnoter
1 Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareapplikationer. 64-bit-computersystem er påkrævet. Ydeevnen afhænger af hardware- og

softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
2 Der kræves HP Classroom Manager for Teachers, som sælges separat til brug for overvågning og låsning af enheder via lærerens Windows-computer; der er ikke mulighed for låsning eller overvågning i HP Classroom Manager for Student.
3 Trådløst adgangspunkt og internettjeneste er påkrævet og skal anskaffes separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse hotspots. Mobilt Bredbånd kan tilvælges, kræver fabrikskonfiguration samt køb af en servicekontrakt med en udbyder af trådløs
datatjeneste samt netværksunderstøttelse og fås ikke i alle lande. Du kan få flere oplysninger om tilgængelighed og dækning hos udbyderen.
4 Sælges separat.
5 Testet af HP med uafbrudt HD-videoafspilning, opløsning på 720p (1280 x 720), lysstyrke på 150 nit, systemlydniveau på 50 %, afspillerlydniveau på 100 %, afspilning fra lokalt lager, hovedtelefon tilsluttet, trådløs funktion deaktiveret, automatisk dæmpning
deaktiveret. Den faktiske batterilevetid afhænger af konfigurationen, og den maksimale kapacitet bliver mindre med tiden.
7 Kræver en Miracast-dongle (sælges separat), hvis projektoren eller skærmen ikke er Miracast-kompatibel.
6 Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs afhænger af din geografiske placering. Servicen starter på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Der findes flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet
af HP's gældende vilkår og betingelser, som blev overbragt til kunden ved købet. Kunden kan have ekstra lovbestemte rettigheder i henhold til relevant lokal lovgivning, og disse rettigheder er ikke på nogen måde påvirket af HP's vilkår og betingelser for brug af
tjenesten eller den HP-garanti, der følger med HP-produktet.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1 Multi-Core er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevnen afhænger af hardware- og softwarekonfigurationen. Intels

nummerering indikerer ikke en større ydeevne."
2 Trådløst adgangspunkt og internettjeneste kræves og er ikke inkluderet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.
3 Mobilt bredbånd fås som tilbehør og kræver fabrikskonfiguration. Der kræves en separat anskaffet servicekontrakt ved brug. Du kan få flere oplysninger om tilgængelighed og dækning hos serviceudbyderen. Forbindelseshastighederne afhænger af placering,
omgivelser, netværksforhold og andre faktorer.
4 NFC er valgfrit tilbehør og kræves til Google EDU-konfiguration
5 Miracast er en trådløs teknologi, som kan bruges på computeren, når du vil have skærmen vist på fjernsyn, projektorer og streaming-afspillere, der understøtter Miracast. Du kan bruge Miracast, når du vil fremvise det, du sidder med på computeren, eller afspille
diasshow. Der er flere oplysninger på: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
6 HD-billeder vises kun med HD-indhold.
7 Kræver internetforbindelse til en HP-printer med webfunktion og oprettelse af en HP ePrint-konto. Du kan se en liste over understøttede printere, dokumenter og billedtyper samt andre oplysninger om HP ePrint på www.hp.com/go/businessmobileprinting.
8 Softwaren afhænger af konfigurationen.
9 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheder er ikke med lavt halogenindhold. Reservedele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.
10 Testet af HP vha. vedvarende HD-videoafspilning, opløsning på 720p (1280 x 720), lysstyrke på 150 nit, systemets lydniveau indstillet til 50 %, afspillerens lydniveau indstillet til 100 %, afspilning fra lokalt lager, tilsluttet hovedtelefon, Wi-Fi deaktiveret,
automatisk dæmpning deaktiveret. Batteriets reelle levetid afhænger af konfigurationen, og dets maksimale kapacitet reduceres med tiden og afhængigt af brugen.

Få mere at vide på
www.hp.eu/notebooks
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og planer for teknologiopdatering, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine it-mål. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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