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HP Pro Slate 10 EE G1
Tegye mobillá a tanulást
Az iskolák számára tervezett
Android™ táblagéppel fejlesztheti a
négyszemközti tanulást, és fokozhatja
a diákok szerepvállalását. A mobil és
tartós HP Pro Slate 10 EE által kínált
tanulási eszközök és rugalmas
csatlakozási lehetőségek kiterjesztik
az oktatást az osztályterem falain
kívülre, a szakmai támogatás és a
szolgáltatások pedig elősegítik, hogy
az oktatók magabiztosan alkalmazzák
az új informatikai megoldásokat.

Iskolák számára tervezve
● Szigorú osztálytermi követelményeknek megfelelően kialakított, négymagos Intel® processzorral1 és 25,65
cm-es (10 hüvelykes) képátlójú, HD csillogásmentes érintőképernyővel rendelkező, valamint (a külön
megvásárolható tollal) a természetes kézírás élményét biztosító táblagépet használhat, amely megfizethető
áron teszi lehetővé a négyszemközti tanulást.
Tanuláshoz tervezve
● Azonnali termelékenységet érhet el az új HP School Pack oktatási innovációt támogató eszközeivel és
tartalmaival, például a HP Classroom Manager2 alkalmazással, amely lehetővé teszi a tanároknak az
osztályterem vezérlését, az osztály asztali számítógépeinek kezelését és a diákokkal történő kommunikációt.
Mobilitásra optimalizálva
● A rendkívül megbízható, nagyvállalati szintű kétsávos vezeték nélküli kapcsolat és az opcionális 3G
WWAN-kapcsolat lehetővé teszi a tanulást és az együttműködést.3 A hosszú akkumulátor-üzemidő megbízható
hatékonyságot biztosít a tanítási napokon.
Az eredményeket mérje, ne az eszközöket
● Javítsa a diákok teljesítményét a HP Services for Schools4 portfólióval, amely biztosítja az oktatóknak és az
ügyintézőknek a legkiválóbb eredményekhez szükséges készségeket. A HP Professional Development online
gyakorlati foglalkozások segítséget nyújtanak az oktatóknak a technológia hatékony használatához.4
Szolgáltatások
● Ezt a tartós táblagépet osztálytermi használatra tervezték.
● Választhat az oktatási célra tervezett lehetőségek4 közül, mint például a toll, a hordozható billentyűzet, a tok és
a töltőkocsi.
● A nagy felbontású elülső és hátsó oldali kamerák lehetővé teszik a projektalapú tanulást.
● A bemutatáshoz és az együttműködéshez használjon micro HDMI-, vezeték nélküli WiDi- vagy
Miracast-kapcsolatot.5
● Az osztályteremben használja az opcionális HP Pro 10 EE G1 billentyűzetet4, otthon pedig a Bluetooth® funkciót.
● A jól ismert Android™ operációs rendszerrel gyorsan elérheti a felhőalapú alkalmazásokat és eszközöket.
● A HP baleseti kár elleni opcionális védelme kiterjed a gép leöntése, leejtése és egyéb okok miatti sérüléseire.6
● A HP világszínvonalú egy éves korlátozott jótállásának és a megbízható, 12 havi felügyelt
életciklus-átmeneteknek köszönhetően nyugodt lehet a befektetéseivel kapcsolatban.
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HP Pro Slate 10 EE G1 Műszaki jellemzők
táblázata

Terméktervezés

Szürke

Elérhető operációs rendszer

Android™ 4.4, KitKat

Elérhető processzorok

Intel® Atom® Z3735G Intel HD grafikus vezérlővel (1,33 GHz, akár 1,83 GHz az Intel Burst technológiával, 2 MB gyorsítótár, 4 mag) 1

Lapkakészlet

A chipkészlet integrálva van a processzorba

Memória

1 GB DDR3L SDRAM; 2 GB DDR3L SDRAM
(Forrasztott memória)

Belső tárolás

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

Képernyő

25,65 cm-es (10,1 hüvelykes) képátlójú HD WXGA IPS csillogásmentes, ultravékony, LED-es hátsó megvilágítású (1280 x 800), kapacitív multi-touch kijelző digitalizáló funkcióval 6

Elérhető grafikus kártya

Intel® HD Graphics 6

Hangeszközök

DTS Sound+™; 1 monó hangszóró; 1 digitális mikrofon

Vezeték nélküli eszközök

Kombinált 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi (Miracast-támogatással) és Bluetooth® 4.0 LE 2,3,4,5

Bővítőhelyek

1 microSD

Portok és csatlakozók

Egy 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó; 1 micro USB 2.0; 1 micro HDMI; 1 DC-in (töltéshez)

Webkamera

1,26 MP-es elülső oldali és 2 MP-es hátoldali, autofókuszos; 2 MP-es elülső oldali és 5 MP-es hátoldali, autofókuszos 6

Méretek

11,02 x 7,16 x 0,56 hüvelyk
280 x 182 x 14,4 mm
(Fekvő tájolás)

Súly

Kezdő tömeg: 1,88 font
Kezdő tömeg: 855 g
(A tömeg a konfigurációtól függően változik.)

Áramellátás

Külső, 18 wattos váltóáramú tápegység
2 cellás, 28,5 Wh lítiumion-polimer

Érzékelők

Gyorsulásmérő; eCompass

Környezeti

Alacsony halogéntartalmú 9

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® tanúsítvány, EPEAT® Gold minősítés, ha elérhető. Az EPEAT minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen tekinthető
meg.

Bővítési megoldások

25,4 cm-es (10,1 hüvelykes) képátlójú HD WXGA IPS csillogásmentes, ultravékony, LED-es hátsó megvilágítású (1280 x 800), kapacitív multi-touch kijelző digitalizáló funkcióval

Garancia

1 éves korlátozott jótállás. 1 éves korlátozott jótállás az elsődleges akkumulátorhoz. Opcionális HP Care Pack csomagok érhetők el, amelyek külön vásárolhatók meg
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HP Pro Slate 10 EE G1
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP táblagéptisztító készlet

A HP táblagéptisztító készlettel gyorsan és könnyedén eltávolíthatja a szennyeződéseket, csíkokat és
ujjlenyomatokat, illetve megőrizheti a képernyő optimális tisztaságát.

Termékszám: K6F99AA

HP Pro 10 EE G1 stylus

A HP Pro 10 EE G1 stylus lehetővé teszi a természetes írásmódot a képernyőn és az érintőképernyős navigálást, így
a legtöbbet hozhatja ki a HP Pro Slate 10 EE G1 vagy HP Pro Tablet 10 EE G1 eszközéből.

Termékszám: K6X13AA

HP Pro 10 EE G1
billentyűzetalap

A HP Pro 10 EE G1 billentyűzetalap, amely egy érintőtáblával felszerelt vezetékes billentyűzet, gyors és egyszerű
adatbevitelt és navigációt biztosít, így maximális termelékenységet érhet el a HP Pro Slate 10 EE G1 vagy a HP Pro
Tablet 10 EE G1with használata során.

Termékszám: K7N19AA

HP Pro 10 EE G1 tok

A tartós és kompakt kialakítású HP Pro 10 EE G1 tokkal, amely útközben védi a táblagépet, stílusosan, akár kézben vagy
vállon átvetve is hordozhatja táblagépét, miközben úton van.

Termékszám: L0W36AA

3 éves, következő
munkanapi helyszíni
támogatás

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a következő munkanapon elvégzi a helyszíni
javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg

Termékszám: U7NW8E
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HP Pro Slate 10 EE G1
Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1A többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. 64 bites számítógéprendszert igényel. A teljesítmény a hardver- és

szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel számozása nem a nagyobb teljesítményt jelzi.
2Az oktató Windows asztali konzolján történő vezérléshez és eszközzároláshoz a külön megvásárolható HP Classroom Manager for Teachers termék szükséges; a HP Classroom Manager for Student nem biztosít zárolási és vezérlési funkciókat.
3Külön megvásárolható vezeték nélküli hozzáférési pont és internetszolgáltatás szükséges. A nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott. A mobil szélessávú modul opcionális funkció, amely gyári beállításokat, valamint külön
megvásárolható vezeték nélküli adatszolgáltatási szerződést és hálózati támogatást igényel, továbbá nem minden területen érhető el. A területi lefedettségről és elérhetőségről a helyi szolgáltató adhat felvilágosítást.
4 Külön megvásárolható.
5Ha a projektor vagy a monitor nem Miracast-kompatibilis, egy (külön megvásárolható) Miracast-hardverkulcs szükséges.
6A HP Care Pack csomagok szolgáltatási szintjei és válaszideje földrajzi területenként eltérő lehet. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napján kezdődik. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások lehetnek érvényesek. További részletek:
www.hp.com/go/cpc. A HP szolgáltatásokra a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást az ügyfél. Emellett az ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket semmilyen módon
nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott HP termékhez kapott HP korlátozott jótállás.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1A többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. A teljesítmény a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően

változhat. Az Intel növekvő számozása nem a növekvő teljesítményt jelenti.
2 Vezeték nélküli hozzáférési pontot és internetszolgáltatást igényel, ami nem tartozék. A nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott.
3A HP mobil szélessávú modul opcionális funkció, és gyári beállításokat igényel. A használathoz külön megvásárolható szolgáltatási szerződés szükséges. A lefedettséggel és az elérhetőséggel kapcsolatban érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál. A kapcsolat
sebessége a földrajzi elhelyezkedés, a környezet, a hálózati viszonyok és más tényezők függvényében változhat.
4Az NFC egy opcionális funkció, amely a Google EDU konfigurálásához szükséges
5A Miracast egy vezeték nélküli technológia, amellyel kivetítheti számítógépe képernyőjét olyan televíziókra, projektorokra és adatfolyam-továbbítást támogató médialejátszókra, amelyek szintén rendelkeznek Miracast-támogatással. A Miracast használatával
megoszthatja a számítógép képernyőjét és diavetítést mutathat be. További tudnivalók: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
6A HD képminőséghez HD tartalom szükséges.
7Használatához HP ePrint-fiók regisztrálása szükséges, valamint internetkapcsolat a webkompatibilis HP nyomtatóhoz. A használható nyomtatók, támogatott dokumentumok és képtípusok listájának, valamit a HP ePrint további részleteinek megtekintéséhez
látogasson el a www.hp.com/go/businessmobileprinting webhelyre.
8A szoftver konfigurációnként eltér.
9A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériaeszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/notebooks
Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat

Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További
információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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