Datasheet

HP Pro Slate 10 EE G1
Maak uw lessen mobiel
Verbeter een-op-een-onderwijs en de
betrokkenheid van leerlingen met de
Android™-tablet voor scholen. De
mobiele, robuuste HP Pro Slate 10 EE
biedt onderwijshulpmiddelen en
flexibele connectiviteit om onderwijs
ook buiten het klaslokaal mogelijk te
maken en professionele
ondersteuning en services om
docenten vertrouwd te maken met de
nieuwe IT.

Ideaal voor onderwijs
● Kies een tablet die geschikt is voor intensief klassikaal gebruik met een quad-core Intel® processor1, een 10-inch
(25,65-cm) diagonaal HD ontspiegeld touchscreen, handschriftondersteuning (met optionele styluspen) en een
prijs die een-op-een-onderwijs betaalbaar maakt.
Voor onderwijsdoeleinden
● Dankzij de nieuwe, op innovatief onderwijs gerichte HP School Pack tools en inhoud, inclusief HP Classroom
Manager2 waarmee docenten de klas kunnen overzien, pc's kunnen beheren en kunnen communiceren met
studenten, kunt u direct aan de slag.
Afgestemd op mobiel gebruik
● Gebruik betrouwbare dual-band wireless verbindingen van enterprise-klasse en optioneel 3G WWAN om les te
geven en samen te werken.3 De batterij gaat tot 10 uur mee, dus kunt u de hele dag doorwerken.5
Meet geen apparaten, maar resultaten
● Verbeter de prestaties van studenten met HP Services for Schools4, een portfolio waarmee docenten en
beheerders de beste resultaten behalen. HP Professional Development workshops via internet helpen docenten
de technologie effectief te gebruiken.4
Pluspunten
● Deze robuuste tablet is ideaal voor het leslokaal.
● Kies op het onderwijs afgestemde opties4 zoals een styluspen, draagbare toetsenbordbasis, slipcase en
oplaadtrolley.
● Hogeresolutiecamera's aan voor- en achterzijde voor onderwijs op projectbasis.
● Hogeresolutiecamera's aan voor- en achterzijde voor onderwijs op projectbasis.
● Verhoog de productiviteit, voorkom draadloze interferentie en bescherm uw werk in de klas met de bekabelde
HP Pro 10 EE G1 keyboard-base.4
● Snel toegang tot cloud-apps en tools via het vertrouwde Android™ OS.
● Bescherm u met optioneel HP Accidental Damage Protection tegen ongelukken met gemorst vocht, vallen en
stoten.6
● Investeer in zekerheid met één jaar uitstekende HP garantie en betrouwbare beheerde lifecycle-migraties van 12
maanden.
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HP Pro Slate 10 EE G1 Specificatietabel

Productontwerp

Grijs

Beschikbaar
besturingssysteem

Android™ 4.4, KitKat

Beschikbare processors

Intel® Atom® Z3735G met Intel HD Graphics (1,33 GHz, maximaal 1,83 GHz met Intel Burst-technologie, 2 MB cache, 4 cores); Intel® Atom® Z3735F met Intel HD Graphics (1,33 GHz,
maximaal 1,83 GHz met Intel Burst-technologie, 2 MB cache, 4 cores) 1

Chipset

Chipset is geïntegreerd met de processor

Geheugen

1 GB DDR3L SDRAM; 2 GB DDR3L SDRAM
(Gesoldeerd geheugen)

Interne opslag

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

Scherm

10,1-inch (25,65-cm) diagonaal HD WXGA IPS ontspiegeld ultraplat model LED-backlit (1280 x 800) capacitief multi-touchscherm met digitizer 6

Beschikbare grafische
oplossingen

Intel® HD Graphics 6

Audio

DTS Sound+™; 1 monoluidspreker; 1 digitale microfoon

Draadloze technologie

802.11a/b/g/n (2 x 2) WiFi (Miracast-ondersteuning) en Bluetooth® 4.0 LE combo; HP hs3110 HSPA+ mobiel breedband met GPS-ondersteuning 2,3,4,5

Uitbreidingsslots

1 microSD
(MicroSD-kaartslot ondersteunt tot 32 GB)

Poorten en connectoren

Een 3,5-mm hoofdtelefoonconnector; 1 micro-USB 2.0; 1 micro-HDMI; 1 zwakstroomingang (laden)
(4-polige headsets en CTIA-headsets worden ondersteund)

Webcam

1,26 MP voor en 2 MP achter met automatische scherpstelling; 2 MP voor en 5 MP achter met automatische scherpstelling 6

Beveiligingsbeheer

Door Android™ OS ondersteunde beveiliging; Android™ Device Manager

Afmetingen

11,02 x 7,16 x 0,56 inch
280 x 182 x 14,4 mm
(Schermstand: liggend)

Gewicht

Vanaf 1,88 lb
Vanaf 855 gr
(Het gewicht is afhankelijk van de configuratie.)

Voeding

Externe 18-Watt netadapter
2-cels, 28,5-Watt/u lithium-ion polymeren
Tot 10 uur video afspelen10

Sensoren

Accelerometer; eCompass; GPS

Omgeving

Laag-halogeen 9

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd

Garantie

1 jaar garantie. 1 jaar garantie op de primaire batterij. Optionele HP Care Packs zijn beschikbaar en worden apart verkocht
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HP Pro Slate 10 EE G1
Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP reinigingskit voor tablet

Verwijder snel en gemakkelijk vegen, vlekken, strepen en vingerafdrukken met de HP reinigingskit voor tablets, zodat
uw scherm altijd helder is.

Bestelnr.: K6F99AA

HP Pro draagbaar tabletdock

Vergroot het werkgebied van uw tablet en werk productiever met het HP Pro draagbare tabletdock, een handig dock
dat speciaal voor de HP Pro tabletserie ontworpen is.

Bestelnr.: K6X11AA

HP Pro 10 EE G1 stylus

Haal alles uit uw HP Pro Slate 10 EE G1 of HP Pro Tablet 10 EE G1 door met de HP Pro 10 EE G1 styluspen op het
scherm te schrijven en te navigeren via het touchscreen.

Bestelnr.: K6X13AA

HP Pro 10 EE G1
toetsenbordbasis

Bereik een maximale productiviteit met uw HP Pro Slate 10 EE G1 of HP Pro Tablet 10 EE G1 met de HP Pro 10 EE
G1 toetsenbordbasis, een bekabeld toetsenbord met touchpad voor snelle, gemakkelijke data-invoer en navigatie.

HP Pro 10 EE G1 hoes

Draag uw tablet binnen en buiten kantoor of school met de hand of aan een diagonale riem in de stijlvolle, stevige en
compacte HP Pro 10 EE G1 hoes, die uw tablet overal beschermt.

Bestelnr.: K7N19AA

Bestelnr.: L0W36AA

3 jaar onsite op de volgende
werkdag

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: U7NW8E
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HP Pro Slate 10 EE G1
Messaging, voetnoten
1 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Een 64-bits computersysteem is vereist. De prestaties variëren, afhankelijk van

uw hardware- en softwareconfiguratie. Intel's nummering is niet gerelateerd aan het performanceniveau.
2 HP Classroom Manager voor docenten dat nodig is om apparaten vanaf de Windows desktopconsole van de docent te besturen en te vergrendelen, moet apart worden aangeschaft; HP Classroom Manager voor studenten heeft geen besturings- en
vergrendelingsfunctionaliteit.
3 Een wireless access point en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar. Mobiel breedband is een optie die in de fabriek moet worden geconfigureerd, voor het gebruik is een apart
aan te schaffen draadloos dataservicecontract nodig dat niet in alle regio's beschikbaar is. Informeer bij uw aanbieder naar beschikbaarheid en dekking in uw omgeving.
4 Moet apart worden aangeschaft.
5 Getest door HP op het continu afspelen van HD-video's met 720p (1280 x 720) resolutie, 150 nits helderheid, geluidsniveau van het systeem op 50%, geluidsniveau speler op 100%, afspelen uit lokale opslag, hoofdtelefoon aangesloten, draadloos uit,
automatisch dimmen uit. De werkelijke batterijlevensduur varieert afhankelijk van configuratie en de maximale capaciteit neemt af met de tijd en met het gebruik.
7 Een Miracast-dongel (wordt apart verkocht) is vereist als de projector of monitor Miracast niet ondersteunt.
6 Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs variëren afhankelijk van de locatie. De service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/cpc. Voor HP
services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de Klant worden verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende lokale wetgeving nog andere rechten, de HP Terms and Conditions of Service en
de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk vastgelegde rechten.

Technische specificaties disclaimers
1 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. De performance varieert, afhankelijk van uw hardware- en softwareconfiguratie.

Intel's nummering is niet gerelateerd aan het performanceniveau."
2 Wireless access point en internetaansluiting zijn vereist, maar niet inbegrepen. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
3 Mobiel breedband is een optie die in de fabriek moet worden geconfigureerd. Voor het gebruik is een afzonderlijk aan te schaffen servicecontract nodig. Informeer bij uw serviceprovider naar de dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. De
verbindingssnelheden kunnen variëren naar gelang de omgeving, de netwerkcapaciteit en andere factoren.
4 NFC is een optie die vereist is voor configuratie van Google EDU.
5 Miracast is een draadloze technologie waarmee de scherminhoud van uw pc kan worden weergegeven op tv's, projectoren en streamingmediaspelers die Miracast ondersteunen. U kunt Miracast gebruiken om uw pc-scherm te delen en presentaties te geven.
Voor meer informatie: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
6 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
7Een internetverbinding naar een HP webprinter en registratie van een HP ePrint account zijn vereist. Een lijst van compatibele printers, ondersteunde documenten en afbeeldingstypen en andere informatie over HP ePrint is beschikbaar op
www.hp.com/go/businessmobileprinting.
8 Software varieert per configuratie.
9 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde servicecomponenten zijn niet altijd laag-halogeen.
10 Getest door HP op het continu afspelen van HD-video's met 720p (1280 x 720) resolutie, 150 nits helderheid, geluidsniveau van het systeem op 50%, geluidsniveau speler op 100%, afspelen uit lokale opslag, hoofdtelefoon aangesloten, draadloos uit,
automatisch dimmen uit, de werkelijke batterijlevensduur varieert afhankelijk van configuratie en de maximale capaciteit neemt af met de tijd en met het gebruik.

Meer informatie op
www.hp.eu/notebooks
Kies voor HP Financial Services

Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/hpfs.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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