Taulukot

HP Pro Slate 10 EE G1
Mobilisoi oppiminen
Tehosta 1:1-oppimista ja edistä
oppilaiden osallistumista kouluihin
suunnitellulla Android™-tabletilla.
Liikkuva ja kestävä HP Pro Slate 10 EE
sisältää oppimistyökalut ja joustavat
liitäntämahdollisuudet, joiden ansiosta
opetus voidaan ulottaa
luokkahuoneen seinien ulkopuolelle,
sekä ammattimaisen tuen ja palvelut,
joiden avulla opettajien on helppo
ottaa käyttöön uusi IT-ratkaisu.

Suunniteltu kouluihin
● Ota käyttöön luokkahuoneiden vaatimuksiin suunniteltu tabletti, jossa on neliytiminen Intel®-suoritin,1
lävistäjältään 25,65 cm:n (10 tuuman) teräväpiirtoinen heijastamaton kosketusnäyttö ja joka mahdollistaa
luonnollisen käsinkirjoituskokemuksen (lisävarusteena saatavalla stylus-kynällä). Saat sen hintaan, jonka
ansiosta 1:1-oppiminen on edullista.
Suunniteltu oppimiseen
● Hyödynnä välitön tuottavuus HP School Pack (HP:n koulupaketti) -työkaluilla ja -sisällöllä, jotka tukevat
koulutuksellista innovointia, mukaan lukien HP Classroom Manager2, jonka avulla opettajat voivat hallita
luokkahuonetta ja luokan tietokoneita sekä viestiä oppilaiden kanssa.
Optimoitu liikkuvuutta varten
● Hanki liitäntämahdollisuudet oppimista ja yhteistyötä varten käyttämällä huippuluotettavaa, yritystason
kaksikaistaista langatonta yhteyttä ja valinnaista 3G WWAN -yhteyttä.3 Pitkään kestävä akku takaa luotettavan
tuottavuuden koko koulupäivän ajan.
Mittaa tuloksia, älä laitteita
● Paranna oppilaiden saavutuksia HP Services for Schools -palveluilla (HP:n koulupalvelut)4 eli palveluvalikoimalla,
joka antaa opettajille ja hallintohenkilöstölle tulosten maksimoimiseen tarvittavat taidot. Auta opettajia
hyödyntämään tekniikkaa tehokkaasti HP Professional Development (HP:n ammatillinen kehitys)
-verkko-opetuksen avulla.4
Ominaisuudet
● Tämä kestävä tabletti on suunniteltu luokkahuoneisiin.
● Valitse opetukseen tarkoitetut vaihtoehdot4, kuten stylus-kynä, kannettava näppäimistökotelo, salkku ja
latausvaunu.
● Mahdollista projektikeskeinen oppiminen erittäin tarkoilla etu- ja takakameroilla.
● Pidä esityksiä ja tee yhteistyötä käyttämällä mikro-HDMI-yhteyksiä, langattomia WiDi-yhteyksiä tai
Miracast-yhteyksiä.5
● Käytä lisävarusteena saatavaa HP Pro 10 EE G1 -näppäimistökoteloa4 luokkahuoneessa tai Bluetooth®-yhteyttä
kotona.
● Tutussa Android™-käyttöjärjestelmässä on nopeaa käyttää pilvipohjaisia sovelluksia ja työkaluja.
● Valinnainen HP:n vahinkosuojauspalvelu kattaa roiskeet, kaatumiset ja pudotukset sekä paljon muuta.6
● HP:n maailmanluokan yhden vuoden rajoitetun takuun ja 12 kuukauden varmasti hallittujen siirtymien ansiosta
voit sijoittaa luottavaisin mielin.
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HP Pro Slate 10 EE G1 Taulukko teknisistä
tiedoista

Tuotesuunnittelu

Harmaa

Saatavilla oleva
käyttöjärjestelmä

Android™ 4.4 (KitKat)

Saatavilla olevat suorittimet Intel® Atom® Z3735G ja Intel-teräväpiirtonäytönohjain (1,33 GHz, jopa 1,83 GHz Intel Burst -tekniikan avulla, 2 Mt:n välimuisti, neljä ydintä) 1
Piirisarja

Suorittimeen integroitu piirisarja

Muisti

1 Gt:n DDR3L SDRAM; 2 Gt:n DDR3L SDRAM
(Juotettu muisti)

Sisäinen tallennustila

16 Gt:n eMMC; 32 Gt:n eMMC; eMMC 5.0 NAND -flash-muisti

Näyttö

Lävistäjältään 25,65 cm:n (10,1 tuuman) heijastamaton, teräväpiirtoinen erittäin ohut LED-taustavalaistu WXGA-IPS-näyttö (1 280 × 800), jossa kapasitiivinen
monikosketustoiminnallisuus ja digitoija 6

Saatavilla olevat
näytönohjaimet

Intel® -HD-näytönohjain 6

Ääni

DTS Sound+™ -äänentoisto; monokaiutin; digitaalimikrofoni

Langattomat tekniikat

802.11a/b/g/n (2×2) Wi-Fi (Miracast-yhteensopiva) ja Bluetooth® 4.0 LE -yhdistelmä 2,3,4,5

Laajennuspaikat

1 mikro-SD-kortti

Portit ja liittimet

3,5 mm:n kuulokeliitäntä; Mikro-USB 2.0 -portti; mikro-HDMI-portti; tasavirtatuloliitäntä (lataava)

Web-kamera

1,26 megapikselin käyttäjään suunnattu ja 2 megapikselin käyttäjästä poispäin suunnattu kamera, automaattitarkennus; 2 megapikselin käyttäjään suunnattu ja 5 megapikselin
käyttäjästä poispäin suunnattu kamera, automaattitarkennus 6

Mitat

11,02×7,16×0,56 tuumaa
280×182×14,4 mm
(Vaakasuunta)

Paino

Paino alkaen 1,88 paunaa
Paino alkaen 855 g
(Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan.)

Virta

Ulkoinen 18 W:n verkkolaite
Kaksikennoinen litiumpolymeeriakku (28,5 Wh)

Ilmaisimet

kiihtyvyysanturi; eCompass

Ympäristö

Vähähalogeeninen 9

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu, EPEAT® Gold -rekisteröity soveltuvuuden mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Katso maakohtainen rekisteröintitila osoitteesta www.epeat.net.

Laajennusratkaisut

Lävistäjältään 25,4 cm:n (10,1 tuuman) heijastamaton, teräväpiirtoinen erittäin ohut LED-taustavalaistu WXGA-IPS-näyttö (1 280 × 800), jossa kapasitiivinen
monikosketustoiminnallisuus ja digitoija

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu. Yhden vuoden rajoitettu takuu pääakulle. Valinnaiset HP Care Pack -palvelut on hankittava erikseen
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP-puhdistussarja
tableteille

HP:n tableteille tarkoitetun puhdistussarjan ansiosta voit pyyhkiä nopeasti ja helposti tahrat, roiskeet ja sormenjäljet
ja ylläpitää optimaalista näytön kirkkautta.

HP Pro 10 EE G1 -kynä

Ota kaikki irti HP Pro Slate 10 EE G1- tai HP Pro Tablet 10 EE G1 -laitteesta HP Pro 10 EE G1 -kynällä, jonka avulla
voit kirjoittaa näyttöön luonnollisesti ja käyttää kosketusnäytön toimintoja.

Tuotenumero: K6F99AA

Tuotenumero: K6X13AA

HP Pro 10 EE G1
-näppäimistökotelo

Varmista maksimaalinen tuottavuus käyttämällä HP Pro Slate 10 EE G1-, HP Pro Tablet 10 EE G1with- tai HP Pro 10 EE
G1 -näppäimistöjalustaa. Kyseessä ovat langalliset näppäimistöt, joissa on kosketusalusta nopeaa ja vaivatonta
tietojen syöttöä sekä selausta varten.

Tuotenumero: K7N19AA

HP Pro 10 EE G1 -suojus

Kanna tablettiasi tyylikkäästi kädessä tai olkapäällä, toimistossa tai luokkahuoneessa sekä niiden ulkopuolella kestävän
ja pienikokoisen HP Pro 10 EE G1 -suojuksen avulla – se on suunniteltu suojaamaan tablettiasi liikkeellä ollessasi.

Tuotenumero: L0W36AA

3 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Kolmen vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi paikan päällä
seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: U7NW8E
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Viestin alaviitteet
1 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Edellytyksenä on 64-bittinen tietokonejärjestelmä. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja

ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
2 Edellyttää erikseen hankittavaa HP Classroom Manager -ohjelmiston opettajaversiota hallintaa ja laitteen lukitusta opettajan Windows-työpöytäkonsolista varten; HP Classroom Manager -ohjelmiston oppilasversiolla ei voi hallita eikä lukita laitteita.
3 Langaton tukiasema ja tarvittavat internetpalvelut myydään erikseen. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua. Mobiililaajakaista on lisäominaisuus, joka edellyttää kokoonpanon tehtaalla sekä erikseen hankittavan langattomien
tietopalvelujen sopimuksen ja verkkotuen ja joka ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus operaattorilta.
4 Hankittava erikseen.
5 Erikseen myytävä Miracast-sovitin on hankittava, jos projektori tai näyttö ei ole Miracast-yhteensopiva.
6 HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella maantieteellisen sijainnin mukaan. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/cpc. HP:n palveluihin sovelletaan ostohetkellä
asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise

suorituskykyä.
2 Langaton tukiasema ja Internet-yhteys ovat pakollisia eivätkä ne sisälly toimitukseen. Julkisten liityntäpisteiden saatavuus on rajoitettu.
3 Mobiililaajakaista on lisäominaisuus, joka edellyttää kokoonpanon tehtaalla. Käyttö edellyttää erikseen tehtävää palvelusopimusta. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus operaattorilta. Yhteyden nopeus vaihtelee sijainnin, ympäristön, verkon ja muiden
tekijöiden mukaan.
4 NFC on Google EDU -määritysten edellyttämä lisäominaisuus
5 Langattoman Miracast-tekniikan avulla voit heijastaa tietokoneen näytön televisioruudulle, projektoreihin ja suoratoistaviin mediasoittimiin, jotka tukevat myös Miracast-tekniikkaa. Miracastin avulla voit jakaa tietokoneellasi tekemät asiat ja esittää diaesityksen.
Lisätietoja: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
6 Teräväpiirtokuvien katselemiseen vaaditaan teräväpiirtosisältöä (HD).
7 Edellyttää internet-yhteyttä HP:n tulostimeen, jossa on verkkoyhteys, ja HP ePrint -tilin rekisteröintiä. Mahdolliset tulostimet, tuetut asiakirja- ja kuvatiedostotyypit sekä muut HP ePrint -tulostusta koskevat lisätiedot ovat osoitteessa
www.hp.com/go/businessmobileprinting.
8 Ohjelmiston vaihtelee kokoonpanon mukaan.
9 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/notebooks
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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