Karta produktu

HP Pro Slate 10 EE G1
Zmobilizuj się do nauki
Skuteczniejsza nauka 1:1 i większe
zaangażowanie ucznia z tabletem z
systemem Android™ stworzonym dla
szkół. Mobilność i wytrzymałość
tabletu HP Pro Slate 10 EE obejmuje
narzędzia do nauki oraz elastyczne
możliwości łączności, dzięki którym
edukacja nie ogranicza się do sali
lekcyjnej, natomiast profesjonalna
pomoc techniczna i usługi pomagają
nauczycielom w wydajnym
wykorzystaniu nowych rozwiązań
informatycznych.

Stworzony dla szkół
● Wprowadź tablet zaprojektowany do pracy w sali lekcyjnej z 4-rdzeniowym procesorem Intel®,1 ekranem
dotykowym o przekątnej 25,65 cm (10") HD z powłoką antyrefleksyjną oraz możliwością naturalnego pisania
odręcznego (z opcjonalnym piórkiem), który jest dostępny w korzystnej cenie do systemu nauki 1:1.
Stworzone z myślą o nauce
● Nowe oprogramowanie HP School Pack zapewnia narzędzia i treści wspierające innowacje edukacyjne oraz
niestandardową kreatywność i obejmuje rozwiązanie HP Classroom Manager,2 które umożliwia nauczycielom
kontrolowanie klasy, zarządzanie klasowymi komputerami oraz komunikację z uczniami.
Rozwiązanie zoptymalizowane pod względem mobilności
● Wykorzystaj możliwości łączności do nauki i współpracy z niezawodną, 2-zakresową łącznością bezprzewodową
klasy korporacyjnej i opcjonalną łącznością 3G WWAN.3 Długi czas pracy akumulatora zapewnia wydajność pracy
w szkole przez cały dzień, na której można polegać.
Porównuj wyniki, nie urządzenia
● Lepsze wyniki uczniów dzięki usługom HP Services for Schools,4 które zapewniają nauczycielom i
administratorom narzędzia pozwalające na maksymalizację rezultatów nauki. Pomóż instruktorom skutecznie
korzystać z technologii poprzez udział w warsztatach online HP Professional Development.4
Obejmuje
● Ten wytrzymały tablet został zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu w sali lekcyjnej.
● Wybierz opcje4 przygotowane pod kątem edukacji, takie jak piórko, przenośna podstawa na klawiaturę, futerał
oraz wózek do ładowania.
● Aparaty fotograficzne o wysokiej rozdzielczości z przodu i z tyłu umożliwiają naukę podczas realizacji projektów.
● Prowadź prezentacje i współpracuj z innymi dzięki portowi micro-HDMI oraz łączności bezprzewodowej WiDi lub
Miracast.5
● W sali lekcyjnej korzystaj z opcjonalnej podstawy na klawiaturę HP Pro 10 EE G14, a w domu z modułu
Bluetooth®.
● Szybki dostęp do aplikacji i narzędzi w chmurze z dobrze znanym systemem operacyjnym Android™.
● Opcjonalny pakiet HP Accidental Damage Protection zabezpiecza przed zalaniem, upadkami, uderzeniami i
innymi uszkodzeniami.6
● Zainwestuj w światowej klasy roczną, ograniczoną gwarancję HP oraz w niezawodne zmiany cyklu eksploatacji
co 12 miesięcy.
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HP Pro Slate 10 EE G1 Tabela specyfikacji

Wzornictwo produktu

Szary

Dostępny system operacyjny

Android™ 4.4, KitKat

Dostępne procesory

Procesor Intel® Atom® Z3735G z kartą graficzną Intel HD Graphics (1,33 GHz, maks. 1,83 GHz z technologią Intel Burst, 2 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie) 1

Zestaw układów

Układ zintegrowany z procesorem

Pamięć

1 GB pamięci DDR3L SDRAM; 2 GB pamięci DDR3L SDRAM
(Pamięć przylutowana)

Wewnętrzna pamięć masowa

16 GB pamięci eMMC; 32 GB pamięci eMMC; Pamięć flash eMMC 5,0 NAND

Wyświetlacz

Bardzo cienki ekran LED o przekątnej 25,65 cm (10,1") HD WXGA IPS z powłoką antyrefleksyjną (1280 x 800), pojemnościowy z wielopunktowym interfejsem dotykowym i
digitizerem 6

Dostępna karta graficzna

Intel® HD Graphics 6

Karta dźwiękowa

DTS Sound+™; 1 głośnik mono; 1 mikrofon cyfrowy

Technologie bezprzewodowe

Karta sieci bezprzewodowej 802.11a/b/g/n (2 x 2) WiFi (obsługa standardu Miracast) oraz moduł Bluetooth® 4.0 LE combo 2,3,4,5

Gniazda rozszerzeń

1 karta pamięci microSD

Porty i złącza

1 wejście słuchawkowe 3,5 mm; 1 port micro-USB 2.0; 1 port micro-HDMI; 1 złącze zasilacza pr. st. (ładowanie)

Kamera internetowa

1,26 MP z przodu i 2 MP z tyłu z funkcją Auto-Focus; 2 MP z przodu i 5 MP z tyłu z funkcją Auto-Focus 6

Wymiary

11,02 x 7,16 x 0,56 cala
280 x 182 x 14,4 mm
(Orientacja pozioma)

Waga

Od 1,88 funta
Od 855 g
(Waga zależy od konfiguracji.)

Zasilanie

Zasilacz zewnętrzny 18 W pr. zm.
2-ogniwowy, polimerowy, litowo-jonowy, 28,5 Wh

Czujniki

Akcelerometr; Kompas elektroniczny;

Ochrona środowiska

Niska zawartość halogenu 9

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej

Certyfikat ENERGY STAR®, certyfikat EPEAT® Gold, jeśli dotyczy. Dostępność certyfikatu EPEAT różni się w zależności od kraju. Informacje na temat statusu certyfikatu według krajów
są dostępne pod adresem www.epeat.net.

Rozszerzenia

Bardzo cienki ekran LED o przekątnej 25,4 cm (10,1") HD WXGA IPS z powłoką antyrefleksyjną (1280 x 800), pojemnościowy z wielopunktowym interfejsem dotykowym i digitizerem

Gwarancja

Roczna ograniczona gwarancja. Roczna ograniczona gwarancja na akumulator podstawowy. Dostępne są opcjonalne usługi HP Care Pack sprzedawane oddzielnie
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HP Pro Slate 10 EE G1
Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Zestaw do czyszczenia
tabletu HP

Piórko HP Pro 10 EE G1

Zestaw do czyszczenia tabletu HP pozwala szybko i łatwo usuwać smugi, zabrudzenia i odciski palców,
pomagając zachować optymalną wyrazistość ekranu.

Numer produktu: K6F99AA

Wykorzystaj w pełni możliwości tabletu HP Pro Slate 10 EE G1 lub HP Pro Tablet 10 EE G1 z piórkiem HP Pro 10 EE
G1, które umożliwia naturalne pisanie na ekranie i obsługę funkcji dotykowych.

Numer produktu: K6X13AA

Podstawa klawiatury HP Pro
10 EE G1

Maksymalna wydajność tabletu HP Pro Slate 10 EE G1 lub HP Pro 10 EE G1with z podstawą klawiatury HP Pro 10 EE G1 –
klawiatury podłączanej przewodowo z płytką dotykową TouchPad umożliwiającą szybkie i łatwe wprowadzanie danych i
nawigację.

Numer produktu: K7N19AA

Futerał HP Pro 10 EE G1

Przenoś tablet stylowo – w rękach lub na ramieniu – w biurze, sali lekcyjnej i poza nimi, dzięki wytrzymałemu,
kompaktowemu futerałowi HP Pro 10 EE G1 zaprojektowanemu do ochrony tabletu w podróży.

Numer produktu: L0W36AA

3 lata, serwis w następnym
dniu roboczym, w miejscu
instalacji

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa komputera zostanie przeprowadzona z dojazdem na miejsce w
następnym dniu roboczym przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP

Numer produktu: U7NW8E

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/hpoptions
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HP Pro Slate 10 EE G1
Przypisy dotyczące wiadomości
1 Technologia wielordzeniowa została opracowana, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. W zależności od sposobu użytkowania komputera i aplikacji zastosowanie tej technologii może nie przynieść widocznych korzyści. Wymagany jest 64-bitowy

system obliczeniowy. Wydajność zależy od konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja firmy Intel nie jest miarą wyższej wydajności.
2 Wymagane jest rozwiązanie HP Classroom Manager for Teachers, które jest sprzedawane osobno i umożliwia kontrolowanie i blokowanie urządzenia z poziomu konsoli pulpitu Windows nauczyciela; aplikacja HP Classroom Manager for Student nie zapewnia
funkcji kontroli i blokowania.
3 Wymaga punktu dostępu bezprzewodowego oraz usługi dostępu do Internetu, które są sprzedawane osobno. Dostępność publicznych punktów dostępu bezprzewodowego jest ograniczona. Moduł Mobile Broadband jest dodatkiem opcjonalnym i wymaga
konfiguracji fabrycznej oraz osobnej umowy o świadczenie usług łączności bezprzewodowej i obsługi sieci, które nie są dostępne we wszystkich regionach. Informacje o dostępności i zasięgu w danym regionie można uzyskać u dostawcy usług.
4 Sprzedawane osobno.
5 Jeśli projektor lub monitor nie obsługuje standardu Miracast, wymagany jest klucz sprzętowy Miracast (sprzedawany oddzielnie).
6 Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji klienta. Usługa jest aktywowana w dniu zakupu sprzętu. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Szczegółowe informacje są dostępne
pod adresem www.hp.com/go/cpc. Usługi HP podlegają stosownym warunkom i postanowieniom świadczenia usług HP przekazanym lub wskazanym klientowi w chwili zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa ustawowe, zgodnie z właściwym
prawem lokalnym, a warunki i postanowienia świadczenia usług HP lub gwarancja ograniczona HP dołączone do produktu HP w żaden sposób nie wpływają na takie prawa.

Dane techniczne zastrzeżenia
1 Technologia wielordzeniowa została opracowana, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. W zależności od sposobu użytkowania komputera i aplikacji zastosowanie tej technologii może nie przynieść widocznych korzyści. Wydajność zależy od

konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja firmy Intel nie jest miarą wyższej wydajności.
2 Zestaw nie obejmuje wymaganego punktu dostępu bezprzewodowego. Wymaga zawarcia odrębnych umów o świadczenie usług internetowych. Możliwość korzystania z publicznych punktów dostępu bezprzewodowego jest ograniczona.
3 Moduł Mobile Broadband jest dodatkiem opcjonalnym i wymaga konfiguracji fabrycznej. Korzystanie wymaga zawarcia osobnej umowy o świadczenie usług. Informacje o dostępności i zasięgu w danym regionie można uzyskać u dostawcy usług. Prędkość
połączenia może być różna w zależności od lokalizacji, warunków pracy, stanu sieci i innych czynników.
4 Moduł NFC jest dodatkiem opcjonalnym, wymaganym do konfiguracji Google EDU.
5 Miracast jest technologią bezprzewodową, która umożliwia komputerowi wyświetlanie treści na telewizorach, projektorach i w odtwarzaczach mediów strumieniowych obsługujących standard Miracast. Udostępniaj swoją pracę na komputerze w standardzie
Miracast w formie pokazu slajdów. Więcej informacji: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
6 Do wyświetlania obrazów w wysokiej rozdzielczości (HD) wymagane są treści w wysokiej rozdzielczości.
7 Wymaga połączenia z Internetem, drukarki HP z obsługą sieci oraz zarejestrowanego konta HP ePrint. Lista obsługiwanych drukarek, dokumentów i typów obrazów oraz inne informacje na temat usługi HP ePrint są dostępne pod adresem
www.hp.com/go/businessmobileprinting.
8 Oprogramowanie różni się w zależności od konfiguracji.
9 Zasilacze zewnętrzne, przewody zasilania, okablowanie i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/notebooks
Korzystaj z usług finansowych HP

Sprawdź opcje płatności i plany dotyczące technologii, które mogą zapewnić większą elastyczność i pomóc w realizacji celów informatycznych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie
hp.com/go/hpfs.

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated
Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2014 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach
gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
Bluetooth jest znakiem towarowym swojego właściciela, używanym przez firmę Hewlett-Packard na podstawie licencji. Intel i Atom są znakami towarowymi
Intel Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Google i logo Google są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Google Inc.,
wykorzystywanymi za jej zgodą. Informacje na temat patentów DTS są dostępne pod adresem http://patents.dts.com. Wyprodukowano na licencji firmy DTS
Licensing Limited. DTS, Symbol oraz DTS w połączeniu z Symbolem są zarejestrowanymi znakami towarowymi, a DTS Sound+ jest znakiem towarowym firmy
DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. ENERGY STAR jest zarejestrowanym znakiem towarowym amerykańskiego Urzędu Ochrony Środowiska.
Wszelkie pozostałe znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.
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