Folha de Dados

HP Pro Slate 10 EE G1
Torne a aprendizagem móvel
Melhore a aprendizagem direta e
aumente a colaboração dos alunos
com o tablet Android™ concebido para
escolas. A mobilidade e durabilidade
do acessível HP Pro Slate 10 EE inclui
ferramentas aprendizagem e
conetividade flexível para expandir a
educação para além das paredes da
sala de aula, além de suporte e
serviços profissionais para ajudar
educadores a integrar com confiança
as novas TI.

Concebido para escolas
● Implemente um tablet concebido para as adversidades da sala de aula, com um processador quad-core Intel®,1
ecrã tátil HD antirreflexo de 25,65 cm (10 pol.) na diagonal e experiência de escrita natural (com caneta
opcional), a um preço que torna a aprendizagem direta acessível.
Concebido para aprendizagem
● Desfrute de uma produtividade imediata com as novas ferramentas e conteúdo do HP School Pack que
suportam a inovação educacional, incluindo o HP Classroom Manager,2 que permite que os professores
controlem a sala de aula, façam a gestão dos PC da sala de aula e comuniquem com os alunos.
Otimizado para a mobilidade
● Obtenha conetividade para aprender e colaborar com dual band sem fios e 3G WWAN opcional de classe
empresarial, extremamente fiável.3 A vida útil da bateria de longa duração proporciona produtividade fiável
durante o dia de aulas.
Avalie os resultados, não os dispositivos
● Melhore o desempenho dos alunos com os Serviços HP para escolas,4 um portfólio que fornece a educadores e
administradores as competências para maximizar os resultados. Ajude instrutores a utilizar eficazmente a
tecnologia com workshops online do HP Professional Development.4
Características
● Este tablet resistente foi concebido para a sala de aula.
● Selecione opções4 concebidas para educação como uma caneta, base de teclado portátil, estojo e carrinho de
carregamento.
● Utilize uma aprendizagem baseada em projetos com as câmaras frontal e traseira de alta resolução.
● Faça apresentações e colabore através de ligações micro HDMI e WiDi sem fios ou Miracast.5
● Utilize a base de teclado HP Pro 10 EE G1 opcional4 na sala de aula ou o Bluetooth® em casa.
● Aceda rapidamente a aplicações e ferramentas baseadas na nuvem com o familiar SO Android™.
● A proteção contra danos acidentais HP opcional tem cobertura contra derrames, quedas e muito mais.6
● Invista com confiança usufruindo da garantia limitada de um ano de classe mundial da HP e 12 meses de gestão
fiável de transições de ciclo de vida.
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HP Pro Slate 10 EE G1 Tabela de
especificações

Design do Produto

Cinzento

Sistema operativo disponível Android™ 4.4, KitKat
Processadores disponíveis

Intel® Atom® Z3735G com placa gráfica Intel HD (1,33 GHz, até 1,83 GHz utilizando tecnologia Intel Burst, 2 MB de cache, 4 núcleos) 1

Chipset

Chipset está integrado com o processador

Memória

DDR3L SDRAM de 1 GB; DDR3L SDRAM de 2 GB
(Memória soldada)

Armazenamento Interno

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

Ecrã

Ecrã multitoque capacitivo HD WXGA IPS com retroiluminação LED, ultrafino e antirreflexo (1280 x 800) de 25,65 cm (10,1 pol.) na diagonal com digitalizador 6

Placa gráfica disponível

Intel® HD Graphics 6

Áudio

DTS Sound+™; 1 altifalante mono; 1 microfone digital

Tecnologias Sem Cabos

Combo 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi (suporta Miracast) e Bluetooth® 4.0 LE 2,3,4,5

Slots de Expansão

1 microSD

Portas e Ligações

Uma tomada de auscultadores de 3,5 mm; 1 micro USB 2.0; 1 micro HDMI; 1 entrada de CC (carregamento)

Webcam

Focagem automática frontal de 1,26 MP e traseira de 2 MP; Focagem automática frontal de 2 MP e traseira de 5 MP 6

Dimensões

11,02 x 7,16 x 0,56 pol.
280 x 182 x 14,4 mm
(Orientação horizontal)

Peso

A partir de 1,88 lb
A partir de 855 g
(O peso varia consoante configuração.)

Alimentação

Adaptador de CA externo de 18 W
Polímero de iões de lítio de 2 células, 28,5 WHr

Sensores

Acelerómetro; eCompass

Ambientais

Baixo halogéneo 9

Conformidade com standards Certificação ENERGY STAR®, registo EPEAT® Gold, se aplicável. O registo EPEAT varia consoante o país. Para obter informações sobre o estado do registo por país, consulte
www.epeat.net.
de eficiência energética
Soluções de Expansão

Ecrã multitoque capacitivo HD WXGA IPS com retroiluminação LED, ultrafino e antirreflexo (1280 x 800) de 25,4 cm (10,1 pol.) na diagonal com digitalizador

Garantia

1 ano de garantia limitada. 1 ano de garantia limitada para a bateria principal. HP Care Packs opcionais disponíveis, vendidos separadamente

Folha de Dados

HP Pro Slate 10 EE G1
Acessórios e serviços (não incluídos)
Kit de limpeza para tablet
HP

Limpe rápida e facilmente manchas, riscos e dedadas e ajude a manter a nitidez otimizada do ecrã com o kit de limpeza
para tablet HP.

Caneta HP Pro 10 EE G1

Tire o máximo proveito do seu HP Pro Slate 10 EE G1 ou HP Pro Tablet 10 EE G1 com a caneta stylus HP Pro 10 EE
G1, que lhe permite escrever naturalmente no ecrã e navegar pelas atividades de ecrã tátil.

Número do produto: K6F99AA

Número do produto: K6X13AA

Base de teclado HP Pro 10
EE G1

Obtenha a máxima produtividade a partir do seu HP Pro Slate 10 EE G1 ou Tablet HP Pro 10 EE G1with com a base de
teclado HP Pro 10 EE G1, um teclado com fios com um TouchPad para a rápida e fácil introdução e navegação de dados.

Bolsa HP Pro 10 EE G1

Transporte o tablet com estilo, na mão ou a tiracolo, dentro e fora do escritório ou da sala de aula com a bolsa resistente
e compacta HP Pro 10 EE G1, concebida para ajudar a proteger o tablet em viagem.

Número do produto: K7N19AA

Número do produto: L0W36AA

3 anos, dia útil seguinte, no
local

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

Durante 3 anos, terá a reparação do seu computador no local, no dia útil seguinte por parte de um técnico qualificado da
HP, se a questão não puder ser resolvida remotamente

Número do produto: U7NW8E
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Rodapés com mensagens
1 O multinúcleo foi concebido para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software beneficiam necessariamente da utilização desta tecnologia. É necessário um sistema de computação de 64 bits.

O desempenho irá variar em função das suas configurações de hardware e software. A numeração Intel não reflete uma medição de desempenho superior.
2 O HP Classroom Manager para professores é necessário e vendido em separado para controlo e bloqueio do dispositivo a partir da consola do ambiente de trabalho Windows do professor; sem funcionalidade de bloqueio e controlo a partir do HP Classroom
Manager para alunos.
3 Ponto de acesso sem fios e serviço Internet necessários e vendidos separadamente. Disponibilidade limitada de pontos de acesso sem fios públicos. A banda larga móvel é uma funcionalidade opcional, requer configuração de fábrica e um contrato de serviços
de dados sem fios e suporte de rede adquiridos separadamente e não se encontra disponível em todas as áreas. Consulte o fornecedor acerca da disponibilidade e cobertura na sua área.
4 Vendidos separadamente.
5 É necessário um dongle Miracast (vendido separadamente) se o projetor ou o monitor não for compatível com Miracast.
6 Os níveis de serviço e tempos de resposta dos HP Care Packs podem variar dependendo da localização geográfica. O serviço tem início na data de aquisição do hardware. São aplicáveis restrições e limitações. Para mais informações, visite www.hp.com/go/cpc.
Os serviços HP são regidos pelos termos e condições de serviço da HP aplicáveis, fornecidos ou indicados ao cliente no momento da compra. O cliente pode possuir direitos legais adicionais de acordo com as leis locais aplicáveis e esses direitos não são afetados
de forma alguma pelos termos e condições de serviço da HP ou pela garantia limitada HP fornecida com o seu produto HP.

Especificações técnicas renúncias
1 O multinúcleo foi concebido para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software beneficiam necessariamente da utilização desta tecnologia. O desempenho irá variar em função das suas

configurações de hardware e software. A numeração Intel não reflete uma medição de desempenho superior.
2 É necessário um ponto de acesso sem fios e serviço Internet que não está incluído. A disponibilidade dos pontos de acesso sem fios públicos é limitada.
3 A banda larga móvel é uma funcionalidade opcional e requer a configuração de fábrica. A sua utilização requer a aquisição de um contrato de serviço separado. Consulte o seu fornecedor de serviços para informações acerca da disponibilidade e cobertura na sua
área. As velocidades de ligação irão variar consoante a localização, o ambiente, as condições de rede e outros fatores.
4 A NFC é uma funcionalidade opcional e obrigatória para a configuração do Google EDU
5 Miracast é uma tecnologia sem fios que o seu PC pode utilizar para projetar o seu ecrã em TVs, projetores e leitores de multimédia com transmissão em sequência que também suportem Miracast. Pode utilizar a tecnologia Miracast para partilhar o que está a
fazer no seu PC e fazer uma apresentação de diapositivos. Para obter mais informação: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
6 É necessário conteúdo HD para ver imagens HD.
7 Requer uma ligação à Internet à impressora HP com ligação à Web e registo de conta HP ePrint. Para obter uma lista de impressoras elegíveis, tipos de documentos e imagens suportados e outros detalhes HP ePrint, consulte
www.hp.com/go/businessmobileprinting.
8 O software varia consoante a configuração.
9 As fontes de alimentação externa, cabos de energia, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de manutenção obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.

Saiba mais em
www.hp.eu/notebooks
Recorra aos serviços financeiros HP

Explore opções de pagamento mensal e planos de atualização de tecnologia que podem fornecer mais flexibilidade para ajudar a cumprir os seus objetivos de TI. Mais informações em
www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do modelo. As únicas garantias para os produtos e
serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste
documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste
documento.
Bluetooth é uma marca comercial do respetivo proprietário e é utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença. Intel e Atom são marcas comerciais da Intel
Corporation nos EUA e noutros países. Google e o logótipo Google são marcas comerciais registadas da Google Inc., utilizados com autorização. Para patentes
DTS, consulte http://patents.dts.com. Fabricado sob licença da DTS Licensing Limited. DTS, o símbolo e DTS e o símbolo em conjunto são marcas comerciais
registadas e DTS Sound+ é uma marca comercial da DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados. ENERGY STAR é uma marca comercial registada da U.S.
Environmental Protection Agency (Agência para a proteção ambiental dos EUA). Todas as outras marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários.
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