Dataark

HP Pro Slate 10 EE G1
Mobiliser opplæringen
Forbedre 1:1-læring og øk
studentengasjementet med
Android™-nettbrettet som er bygd for
skoler. Mobiliteten og holdbarheten til
HP Pro Tablet 10 EE inkluderer
læringsverktøy og fleksible
tilkoblingsmuligheter for å utvide
undervisningen og flytte den utenfor
veggene i klasserommet, samt
profesjonell støtte og tjenester som
hjelper lærere å selvsikkert ta i bruk ny
IT.

Bygd for skoler
● Ta i bruk et nettbrett som er bygd for belastningene i klasserommet, med en quad-core Intel®-prosessor,1 25,65
cm (10" diagonalt) HD-berøringsskjerm med antirefleks, og naturlig håndskriftsopplevelse (med valgfri stylus), til
en pris som gjør 1:1-læring rimelig.
Utviklet for læring
● Gled deg over produktivitet rett fra esken, med HP School Pack-verktøy og innhold som støtter
utdanningsinnovasjon, inkludert HP Classroom Manager,2 som gir lærere muligheten til å styre klasserommet,
administrere klassens PC-er og kommunisere med studenter.
Optimalisert for mobilitet
● Få tilkoblingsmulighetene til å lære og samarbeide med superpålitelig trådløst og valgfri 3G WWAN3 i
business-klasse. Lang batteritid på opptil 10 timer gir pålitelig produktivitet for hele skoledagen.5
Mål resultater, ikke enheter
● Forbedre studentenes prestasjoner gjennom HP Services for Schools,5 en portefølje som gir lærere og
administratorer kompetansen til å maksimere resultatene. Hjelp lærere med å bruke teknologi på en effektiv
måte, med HP Professional Developments elektroniske verksteder.4
Med
● Dette holdbare nettbrettet er laget for klasserommet.
● Velg alternativer4 utformet for opplæring, som stylus, portabel tastaturbase, veske og ladevogn.
● Aktiver prosjektbasert læring med høyoppløsningskameraer både foran og bak.
● Aktiver prosjektbasert læring med høyoppløsningskameraer både foran og bak.
● Øk produktivitet, unngå trådløse forstyrrelser og bidra til å beskytte arbeidet på skolen med den kablede
tastaturbasen HP Pro 10 EE G1.4
● Få rask tilgang til skybaserte apper og verktøy med det kjente operativsystemet Android™.
● Dekk søl, støt, fall og mer med HPs uhellsbeskyttelse.6
● Invester trygt med HPs verdensledende ett års begrenset garanti og pålitelige 12-måneders administrerte
livssyklusoverganger.
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HP Pro Slate 10 EE G1 Spesifikasjonstabell

Produktdesign

Grå

Tilgjengelig operativsystem

Android™ 4.4, KitKat

Tilgjengelige prosessorer

Intel® Atom® Z3735G med Intel HD Graphics (1,33 GHz, opptil 1,83 GHz med Intel Burst Technology, 2 MB cache, 4 kjerner), Intel® Atom® Z3735F med Intel HD Graphics (1,33 GHz,
opptil 1,83 GHz med Intel Burst Technology, 2 MB cache, 4 kjerner) 1

Brikkesett

Brikkesett er integrert i prosessor

Minne

1 GB DDR3L SDRAM, 2 GB DDR3L SDRAM
(Minne loddet fast)

Internminne

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

Skjerm

25,65 cm (10,1'' diagonalt) HD WXGA IPS antirefleks ultratynn LED-bakbelyst (1280 x 800), kapasitiv flerberøringsskjerm med digitaliserer 6

Tilgjengelig grafikk

Intel® HD Graphics 6

Lyd

DTS Sound+™; 1 monohøyttaler; 1 digital mikrofon

Trådløsteknologi

Kombinert 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi (Miracast-støttet) og Bluetooth® 4.0 LE; HP hs3110 HSPA+ mobilt bredbånd med GPS-støtte 2,3,4,5

Utvidelsesspor

1 microSD
(MicroSD-kortspor støtter opptil 32 GB)

Porter og kontakter

Én 3,5 mm hodetelefonkontakt, 1 mikro-USB 2.0, 1 mikro-HDMI, 1 DC-inngang (ladning)
(4-polede headsett og CTIA-headsett støttes)

Webcam

1,26 MP forovervendt, og 2 MP bakovervendt autofokus, 2 MP forovervendt, og 5 MP bakovervendt autofokus 6

Sikkerhetsadministrasjon

Sikkerhet støttet av operativsystemet Android™; Android™ Enhetsbehandling

Mål

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

Vekt

Starter på 1,88 lb
Starter på 855 g
(Vekten varierer med konfigurasjonen.)

Strøm

Ekstern 18 W strømadapter
2-cellers, 28,5 Wt litiumionpolymer
Opptil 10 timer videoavspilling10

Sensorer

Akselerometer, eCompass; GPS

Miljømessig

Lavhalogen 9

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert

Garanti

1 års begrenset garanti. 1 års begrenset garanti på hovedbatteri. Ekstra HP Care Pack-tjenester tilgjengelig, selges separat
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HP Pro Slate 10 EE G1
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP rengjøringssett,
nettbrett

Tørk vekk smuss og fingeravtrykk raskt og enkelt, og bidra til å holde skjermen ren og klar med HP rengjøringssett
for nettbrett.

HP Pro bærbar
nettbrettdokk

Få mer nettbrettarbeidsplass og øk produktiviteten med HP Pro bærbar nettbrettforankring, en enkel å bruke
forankring for HP Pro-nettbrett-serien.

HP Pro 10 EE G1-pekepenn

Få mest mulig ut av din HP Pro Slate 10 EE G1 eller HP Pro Tablet 10 EE G1 med HP Pro 10 EE G1 pekepenn som gjør
det mulig å skrive naturlig på skjermen og navigere berøringsskjermaktiviteter.

Produktnummer: K6F99AA

Produktnummer: K6X11AA

Produktnummer: K6X13AA

HP Pro 10 EE G1 tastaturetui

Få maksimal produktivitet fra din HP Pro Slate 10 EE G1 eller HP Pro Tablet 10 EE G1 med HP Pro 10 EE G1
tastaturetui, et kablet tastatur med en berøringspute for rask og enkel inntasting og navigering.

Produktnummer: K7N19AA

HP Pro 10 EE G1 hylster

Frakt nettbrettet ditt med stil – i hånden eller med en skulderstropp – både på og utenfor kontoret eller klasserommet
med den holdbare og kompakte HP Pro 10 EEG1-vesken, som er laget for å bidra til å beskytte nettbrettet på farten.

Produktnummer: L0W36AA

3 år, neste virkedag på
stedet

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste virkedag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: U7NW8E
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Fotnoter
1 Multi-Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg denne teknologien. 64-bits databehandlingssystem kreves. Ytelsen varierer, avhengig av

konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
2 HP Classroom Manager for lærere kreves, og selges separat, for kontroll og enhetslåsing fra lærerens skrivebordskonsoll med Windows, ingen låse- og kontrollfunksjonalitet i HP Classroom Manager for studenter.
3 Trådløst tilgangpunkt og Internett-tjeneste kreves og selges separat. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Mobilt bredbånd er en tilleggsfunksjon, krever fabrikkonfigurasjon og separat innkjøpte kontrakter for trådløse
datatjenester og støtte for nettverk, og er ikke tilgjengelig i alle områder. Kontakt leverandøren for å få informasjon om tilgjengelighet og dekning i ditt område.
4 Selges separat.
5 Testet av HP med kontinuerlig HD-videoavspilling, 720p-oppløsning (1280 x 720), 150 nit lysstyrke, systemnivålyd på 50 %, spillerlydnivå på 100 %, avspilling fra lokal lagring, tilkoblede hodetelefoner, trådløst av, automatisk dimming av. Faktisk batteritid vil
variere, avhengig av konfigurasjon. Maksimal batterikapasitet vil normalt bli redusert over tid.
7 En Miracast-dongel (selges separat) er nødvendig hvis projektoren eller skjermen ikke er Miracast-aktivert.
6 Servicenivåer og svartider for HP Care Packs kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Besøk www.hp.com/go/cpc for mer informasjon. HP-tjenester reguleres av det
gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge - Standard Betingelser – Salg & Service, eller som kunden fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen
måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1 Multi-Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg denne teknologien. Ytelsen varierer, avhengig av konfigurasjon av maskin- og

programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.»
2 Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste er påkrevd, og er ikke inkludert. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
3 Mobilt bredbånd er en tilleggsfunksjon og krever fabrikkonfigurasjon. Bruk krever separat innkjøpt tjenestekontrakt. Undersøk hos tjenesteleverandøren angående dekning og tilgjengelighet i ditt område. Tilkoblingshastigheter vil variere, avhengig av sted, miljø,
nettverksforhold og andre faktorer.
4 NFC er en valgfri funksjon og kreves for Google EDU-konfigurasjon
5 Miracast er en trådløs teknologi som PC-en kan bruke til å projisere skjermen til TV-er, projektorer og overførende mediespillere som også støtter Miracast. Du kan bruke Miracast til å dele det du gjør på PC-en og presentere en lysbildefremvisning. For mer
informasjon: http://Windows.Microsoft.com/en-us/Windows-8/Project-Wireless-Screen-miracast
6 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
7 Krever Internett-tilkobling til en HP webaktivert skriver og HP ePrint-kontoregistrering. Liste over kvalifiserte skrivere, støttede dokument- og bildetyper og andre HP ePrint-detaljer finnes på www.hp.com/go/businessmobileprinting
8 programvare varierer etter konfigurasjon.
9 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
10 Testet av HP med kontinuerlig HD-videoavspilling, 720p-oppløsning (1280 x 720), 150 nit lysstyrke, lydnivå for system 50 %, lydnivå for spiller 100 %, avspilling fra lokal lagring, tilkoblede hodetelefoner, trådløst av, automatisk dimming av. Faktisk batteritid vil
variere, avhengig av konfigurasjon og maksimal batterikapasitet vil normalt bli redusert over tid.

Lær mer på
www.hp.eu/notebooks
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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