Φύλλο δεδομένων

HP Pro Slate 10 EE G1
Διευρύνετε τις διαδικασίες μάθησης
Βελτιώστε την εξατομικευμένη
μάθηση και αυξήστε το ενδιαφέρον
των μαθητών με το tablet Android™
που σχεδιάστηκε για χρήση στο
σχολείο. Η φορητότητα και η
ανθεκτικότητα του HP Pro Slate 10 EE
συνίσταται στα εργαλεία εκμάθησης
και την ευέλικτη συνδεσιμότητα ώστε
η εκπαιδευτική διαδικασία να
εκτείνεται πέρα από τα όρια της
σχολικής αίθουσας, και επιπλέον στην
επαγγελματική υποστήριξη και τις
υπηρεσίες που βοηθούν τους
εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν
στη διδασκαλία νέες τεχνολογίες IT.

Σχεδιασμένο για το σχολείο
● Επιλέξτε ένα tablet σχεδιασμένο για τις απαιτήσεις της τάξης, με τετραπύρηνο επεξεργαστή Intel®1,
αντιθαμβωτική οθόνη αφής HD 25,65 cm (10") και φυσική εμπειρία γραφής (με προαιρετική γραφίδα), σε τιμή
που κάνει την εξατομικευμένη μάθηση προσιτή.
Σχεδιασμένο για μάθηση
● Απολαύστε παραγωγικότητα από την πρώτη στιγμή με νέα εργαλεία και περιεχόμενο HP School Pack που
υποστηρίζουν την καινοτομία στην εκπαίδευση, όπως το HP Classroom Manager2, το οποίο επιτρέπει στους
εκπαιδευτικούς να ελέγχουν την αίθουσα διδασκαλίας, να διαχειρίζονται τους υπολογιστές της τάξης και να
επικοινωνούν με τους μαθητές.
Βελτιστοποιημένο για φορητότητα
● Εξασφαλίστε τη συνδεσιμότητα που χρειάζεστε για να μαθαίνετε και να συνεργάζεστε, με εξαιρετικά
αξιόπιστη ασύρματη σύνδεση δύο ζωνών εταιρικού επιπέδου και προαιρετική σύνδεση 3G WWAN.3 Η μεγάλη
διάρκεια της μπαταρίας εξασφαλίζει παραγωγικότητα καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας.
Μετρήστε αποτελέσματα, όχι συσκευές
● Βελτιώστε τις επιδόσεις των μαθητών μέσω των υπηρεσιών HP Services for Schools4, ενός χαρτοφυλακίου που
δίνει στους εκπαιδευτικούς και το διοικητικό προσωπικό τη δυνατότητα να πετυχαίνουν τα καλύτερα δυνατά
αποτελέσματα. Βοηθήστε τους διδάσκοντες να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά την τεχνολογία, με τα online
εργαστήρια επαγγελματικής ανάπτυξης της HP.4
Χαρακτηριστικά
● Αυτό το ανθεκτικό tablet έχει σχεδιαστεί για την αίθουσα διδασκαλίας.
● Επιλεγμένες λύσεις4 σχεδιασμένες για την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως γραφίδα, βάση φορητού
πληκτρολογίου, θήκη και τροχήλατη βάση φόρτισης.
● Αξιοποιήστε τη μάθηση μέσω εργασιών, με τις μπροστινές και πίσω κάμερες υψηλής ανάλυσης.
● Κάντε παρουσιάσεις και συνεργαστείτε χρησιμοποιώντας τις υποδοχές micro HDMI, ασύρματης οθόνης (WiDi)
και Miracast.5
● Χρησιμοποιήστε την προαιρετική βάση πληκτρολογίου HP Pro 10 EE G14 στην τάξη ή τη βάση Bluetooth® στο
σπίτι.
● Αποκτήστε γρήγορα πρόσβαση σε εφαρμογές και εργαλεία στο cloud με το οικείο λειτουργικό σύστημα
Android™.
● Με το προαιρετικό HP Accidental Damage Protection δεν ανησυχείτε για υγρά, πτώσεις και χτυπήματα.6
● Επενδύστε με σιγουριά χάρη στην περιορισμένη εγγύηση ενός έτους παγκόσμιας κλάσης της HP και τις
αξιόπιστες μεταβάσεις της διαχείρισης κύκλου ζωής 12 μηνών.

Φύλλο δεδομένων

HP Pro Slate 10 EE G1 Πίνακας
προδιαγραφών

Σχεδίαση προϊόντος

Γκρι

Διαθέσιμο λειτουργικό
σύστημα

Android™ 4.4, KitKat

Διαθέσιμοι επεξεργαστές

Intel® Atom® Z3735G με γραφικά Intel HD (1,33 GHz, έως 1,83 GHz με τεχνολογία Intel Burst, μνήμη cache 2 MB, 4 πυρήνες) 1

Chipset

Το chipset είναι ενσωματωμένο στον επεξεργαστή

Μνήµη

1 GB DDR3L SDRAM, 2 GB DDR3L SDRAM
(Κολλημένη μνήμη)

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

eMMC 16 GB, eMMC 32 GB, eMMC 5.0 NAND flash

Οθόνη

Εξαιρετικά λεπτή, αντιθαμβωτική, χωρητική οθόνη αφής HD WXGA IPS 25,65 cm (10,1") με οπισθοφωτισμό LED (1.280 x 800) και ψηφιοποιητή 6

Διαθέσιμα γραφικά

Γραφικά Intel® HD 6

Ήχος

DTS Sound+™, 1 μονοφωνικό ηχείο, 1 ψηφιακό μικρόφωνο

Τεχνολογία ασύρματης
επικοινωνίας

Σύνθετος προσαρμογέας 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi (υποστήριξη Miracast) και Bluetooth® 4.0 LE 2,3,4,5

Υποδοχές επέκτασης

1 θύρα microSD

Θύρες και υποδοχές

Μία υποδοχή ακουστικών 3,5 mm, 1 micro USB 2.0, 1 micro HDMI, 1 είσοδος DC (φόρτισης)

Webcam

1,26 MP στην μπροστινή πλευρά και 2 MP στην πίσω με αυτόματη εστίαση, 2 MP στην μπροστινή πλευρά και 5 MP στην πίσω με αυτόματη εστίαση 6

Διαστάσεις

11,02 x 7,16 x 0,56 ίντσες
280 x 182 x 14,4 mm
(Οριζόντιος προσανατολισμός)

Βάρος

Από 1,88 λίβρες
Από 855 g
(Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.)

Ισχύς

Εξωτερικό τροφοδοτικό AC 18 W
Πολυμερών ιόντων λιθίου, 2 στοιχείων, 28,5 WHr

Αισθητήρες

Επιταχυνσιόμετρο, eCompass

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο 9

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Πιστοποίηση ENERGY STAR®, εγγραφή EPEAT® Gold όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα/περιοχή,
επισκεφτείτε την τοποθεσία www.epeat.net.
ενέργειας
Λύσεις επέκτασης

Εξαιρετικά λεπτή, αντιθαμβωτική, χωρητική οθόνη αφής HD WXGA IPS 25,4 cm (10,1") με οπισθοφωτισμό LED (1.280 x 800) και ψηφιοποιητή

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους. Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία. Διατίθενται προαιρετικές υπηρεσίες HP Care Pack. Πωλούνται ξεχωριστά
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HP Pro Slate 10 EE G1
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Κιτ καθαρισμού HP Tablet

Καθαρίστε εύκολα και γρήγορα μουτζούρες, γραμμές και δαχτυλιές και διατηρήστε την οθόνη σας εξαιρετικά καθαρή
με το κιτ καθαρισμού tablet της HP.

Αριθμός προϊόντος: K6F99AA

Γραφίδα HP Pro 10 EE G1

Αξιοποιήστε το έπακρο το HP Pro Slate 10 EE G1 ή το HP Pro Tablet 10 EE G1 σας με τη Γραφίδα HP Pro 10 EE G1, η
οποία σας επιτρέπει να γράφετε φυσικά στην οθόνη και να περιηγείστε στην οθόνη αφής.

Αριθμός προϊόντος: K6X13AA

Βάση πληκτρολογίου HP Pro
10 EE G1

Απολαύστε μέγιστη παραγωγικότητα με το HP Pro Slate 10 EE G1 ή το HP Pro Tablet 10 EE G1with, τη βάση
πληκτρολογίου HP Pro 10 EE G1, ένα ενσύρματο πληκτρολόγιο με touchpad για γρήγορη και εύκολη εισαγωγή
δεδομένων και περιήγηση.

Αριθμός προϊόντος: K7N19AA

Θήκη HP Pro 10 EE G1

Μεταφέρετε το tablet σας με στυλ - κρατώντας το στο χέρι ή κρεμώντας το στον ώμο σας - στο γραφείο ή στην τάξη με
την ανθεκτική και μικρή θήκη HP Pro 10 EE G1, η οποία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προστατεύει το tablet κατά τις
μετακινήσεις σας.

Αριθμός προϊόντος: L0W36AA

Τρία έτη, επιτόπου την
επόμενη εργάσιμη ημέρα

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Λάβετε υπηρεσία επιτόπου επισκευής του υπολογιστή σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό
της HP για 3 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως.

Αριθμός προϊόντος: U7NW8E
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HP Pro Slate 10 EE G1
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Απαιτείται σύστημα 64 bit. Η

απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
2 Για έλεγχο και κλείδωμα των συσκευών από την κονσόλα επιτραπέζιου υπολογιστή Windows του εκπαιδευτικού, απαιτείται το HP Classroom Manager for Teachers, το οποίο παρέχεται ξεχωριστά. Δεν παρέχεται λειτουργία κλειδώματος και ελέγχου από το
HP Classroom Manager for Student.
3 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet που διατίθενται ξεχωριστά. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη. Η μονάδα mobile broadband είναι προαιρετική, απαιτεί διαμόρφωση από το
εργοστάσιο, ξεχωριστή σύμβαση υπηρεσίας ασύρματων δεδομένων και υποστήριξη δικτύου και δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την κάλυψη στην περιοχή σας, απευθυνθείτε στον παροχέα υπηρεσιών.
4 Διατίθενται ξεχωριστά.
5 Εάν ο προβολέας ή η οθόνη δεν έχουν δυνατότητα Miracast, απαιτείται Miracast dongle (πωλείται ξεχωριστά).
6 Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης για τις υπηρεσίες HP Care Pack μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες:
www.hp.com/go/cpc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα
σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανένα τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την Περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη

διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
2 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet (δεν περιλαμβάνεται). Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
3 Η μονάδα Mobile Broadband είναι προαιρετική και απαιτεί διαμόρφωση από το εργοστάσιο. Η χρήση της απαιτεί την αγορά ξεχωριστού συμβολαίου παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και τη διαθεσιμότητα στην περιοχή σας,
απευθυνθείτε στον παροχέα υπηρεσιών. Οι ταχύτητες σύνδεσης διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία, το περιβάλλον, το δίκτυο και άλλους παράγοντες.
4 Το NFC είναι προαιρετικό χαρακτηριστικό και απαιτείται για τη διαμόρφωση του Google EDU
5 Το Miracast είναι μια ασύρματη τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιεί ο υπολογιστής σας για να προβάλλει την οθόνη του σε τηλεοράσεις, προβολείς και συσκευές αναπαραγωγής ροής μέσων που υποστηρίζουν επίσης την τεχνολογία Miracast. Μπορείτε να
χρησιμοποιείτε το Miracast για να μοιράζεστε ό,τι κάνετε στον υπολογιστή σας ή για παρουσιάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
6 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
7 Απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή HP με δυνατότητα σύνδεσης στο web και δημιουργία λογαριασμού HP ePrint. Για τη λίστα με τους συμβατούς εκτυπωτές, τους υποστηριζόμενους τύπους εγγράφων και εικόνων και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το
HP ePrint, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/businessmobileprinting.
8 Το λογισμικό διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.
9 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεστε μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/notebooks
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των ΙΤ στόχων σας. Περισσότερες
πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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