Záznamový list

HP Pro Slate 10 EE G1
Vzdelávanie s mobilitou
Zlepšite vzdelávanie 1:1 a podporte
záujem študentov s tabletom
Android™ navrhnutým pre školy.
Mobilita a odolnosť tabletu HP Pro
Slate 10 EE zahŕňa vzdelávacie
nástroje a flexibilné možnosti
pripojenia, ktoré posúvajú vzdelávanie
za steny triedy, ako aj profesionálnu
podporu a služby pomáhajúce
pedagógom so spoľahlivou
implementáciou nových informačných
technológií.

Zostavený pre školy
● Nasaďte tablet navrhnutý pre náročné požiadavky výuky v triede a vybavený štvorjadrovým procesorom Intel®1 a
antireflexným dotykovým displejom HD s uhlopriečkou 25,65 cm (10"). Umožňuje prirodzené písanie (s
voliteľným perom) a cenovo dostupné vzdelávanie 1:1.
Navrhnutý pre vzdelávanie
● Dosiahnite produktivitu hneď po vybalení s novými nástrojmi softvéru HP School Pack a obsahom, ktorý
podporuje inováciu vo vzdelávaní a zahŕňa aj aplikáciu HP Classroom Manager,2 ktorá umožňuje učiteľom riadiť
triedu, spravovať počítače v triede a komunikovať so študentmi.
Optimalizovaný pre mobilitu
● Získajte možnosti pripojenia na vzdelávanie a spoluprácu s mimoriadne spoľahlivým dvojpásmovým
bezdrôtovým pripojením podnikovej triedy a voliteľným pripojením 3G WWAN.3 Dlhá výdrž batérie zaisťuje
spoľahlivú produktivitu počas celého školského dňa.
Merajte výsledky, nie zariadenia
● Zlepšite úspechy študentov pomocou portfólia služieb HP Services for Schools,4 ktoré poskytuje pedagógom a
správcom možnosti na maximalizovanie výsledkov. Pomôžte inštruktorom s efektívnym používaním technológie
prostredníctvom online workshopov HP Professional Development.4
Funkcie
● Tento odolný tablet je navrhnutý pre školákov.
● Vyberte si voliteľné doplnky4 navrhnuté pre vzdelávanie, ktoré zahŕňajú napríklad pero, prenosný podstavec s
klávesnicou, puzdro a nabíjací vozík.
● Poskytnite možnosti na projektové vzdelávanie vďaka prednej a zadnej kamere s vysokým rozlíšením.
● Prezentujte a spolupracujte s použitím pripojenia micro-HDMI, bezdrôtovým pripojením WiDi alebo pripojením
Miracast.5
● Využite voliteľný podstavec s klávesnicou HP Pro 10 EE G14 v triede alebo technológiu Bluetooth® doma.
● Získajte rýchly prístup k cloudovým aplikáciám a nástrojom so známym operačným systémom Android™.
● Využite voliteľnú službu HP Accidental Damage Protection, ktorá pokrýva aj poliatie, pád a ďalšie nehody.6
● Investujte s istotou so špičkovou jednoročnou obmedzenou zárukou od spoločnosti HP a spoľahlivými
12-mesačnými prechodmi so spravovaným životným cyklom.
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HP Pro Slate 10 EE G1 Tabuľka s technickými
údajmi

Návrh výrobku

Šedá

Dostupný operačný systém

Android™ 4.4, KitKat

Dostupné procesory

Intel® Atom® Z3735G s grafickou kartou Intel HD (1,33 GHz, až 1,83 GHz s použitím technológie Intel Burst, vyrovnávacia pamäť 2 MB, 4 jadrá) 1

Čipová sada

Čipset je integrovaný s procesorom

Pamäť

1 GB DDR3L SDRAM; 2 GB DDR3L SDRAM
(Prispájkovaná pamäť)

Vnútorná pamäť

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

Obrazovka

multidotykový antireflexný ultratenký kapacitný displej IPS s uhlopriečkou 25,65 cm (10,1"), podsvietením LED, rozlíšením HD WXGA (1280 x 800) a digitalizátorom 6

Dostupná grafická karta

Grafická karta Intel® HD 6

Zvuk

DTS Sound+™; 1 monofónny reproduktor; 1 digitálny mikrofón

Bezdrôtové technológie

kombinované pripojenie 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi (podpora technológie Miracast) a Bluetooth® 4.0 LE 2,3,4,5

Rozširujúce sloty

1 x micro SD

Porty a konektory

jeden konektor pre slúchadlá 3,5 mm; 1 port micro USB 2.0; 1 port micro HDMI; 1 vstup DC-in (na nabíjanie)

Webová kamera

predná 1,26 MP a zadná 2 MP s automatickým zaostrovaním; predná 2 MP a zadná 5 MP s automatickým zaostrovaním 6

Rozmery

11,02 x 7,16 x 0,56 palca
280 x 182 x 14,4 mm
(Orientácia na šírku)

Hmotnosť

od 1,88 libry
od 855 g
(Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie.)

Zdroj

externý sieťový adaptér 18 W
2-článková lítiovo-iónová polymérová batéria 28,5 Wh

Senzory

akcelerometer; elektronický kompas

Okolitý

Nízky obsah halogenidov 9

Zhoda s normami energetickej Certifikácia ENERGY STAR®, registrácia EPEAT® Gold v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa v jednotlivých krajinách líši. Stav registrácie v jednotlivých krajinách je uvedený na
stránke www.epeat.net.
efektívnosti
Riešenia pre rozšírenie

multidotykový antireflexný ultratenký kapacitný displej IPS s uhlopriečkou 25,4 cm (10,1"), podsvietením LED, rozlíšením HD WXGA (1280 x 800) a digitalizátorom

Záruka

1-ročná obmedzená záruka. 1-ročná obmedzená záruka na primárnu batériu. Dostupné voliteľné služby HP Care Pack, predávajú sa samostatne
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HP Pro Slate 10 EE G1
Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Čistiaca súprava HP Tablet

Rýchlo a ľahko utrie nečistoty, šmuhy a odtlačky prstov a pomáha udržiavať optimálnu čistotu obrazovky so súpravou
na čistenie tabletu HP.

Číslo produktu: K6F99AA

Stylus HP Pro 10 EE G1

Využite naplno svoj tablet HP Pro Slate 10 EE G1 alebo HP Pro Tablet 10 EE G1 s dotykovým perom HP Pro 10 EE
G1, ktoré vám umožní prirodzene zapisovať na obrazovke a navigovať medzi aktivitami na dotykovej obrazovke.

Číslo produktu: K6X13AA

Podstavec s klávesnicou HP
Pro 10 EE G1

Dosiahnite maximálnu produktivitu so svojím tabletom HP Pro Slate 10 EE G1 alebo HP Pro 10 EE G1with. Podstavec s
klávesnicou HP Pro 10 EE G1 obsahuje káblovú klávesnicu s touchpadom a umožňuje jednoduché zadávanie údajov a
navigáciu.

Číslo produktu: K7N19AA

Puzdro HP Pro 10 EE G1

Noste svoj tablet so štýlom – v ruke alebo krížom cez telo – v kancelárii alebo triede aj mimo nej s použitím odolného a
kompaktného puzdra HP Pro 10 EE G1, ktoré je navrhnuté na poskytovanie ochrany tabletu na cestách.

Číslo produktu: L0W36AA

3-ročná záruka, nasledujúci
pracovný deň

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Ak sa vyskytne problém s počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný deň u
zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov

Číslo produktu: U7NW8E
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HP Pro Slate 10 EE G1
Poznámky v krátkych správach
1 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu určitých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Vyžaduje sa 64-bitový počítačový systém. Výkon sa líši v

závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel nesúvisí s mierou výkonnosti.
2 Vyžaduje sa samostatne predávaná aplikácia HP Classroom Manager for Teachers na ovládanie a zamykanie zariadenia zo stolnej konzoly učiteľa so systémom Windows; Z aplikácie HP Classroom Manager for Student nepochádza žiadna funkcia zamykania a
ovládania.
3 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a internetové služby (predávajú sa samostatne). Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená. Širokopásmové mobilné pripojenie je voliteľná funkcia, vyžaduje výrobné nastavenie a uzatvorenie
samostatnej zmluvy o poskytovaní bezdrôtových dátových služieb a sieťovej podpory a nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach. Informácie o dostupnosti a pokrytí vo vašej oblasti získate od poskytovateľa služieb.
4 V predaji samostatne.
5 Ak projektor alebo monitor nepodporuje technológiu Miracast, vyžaduje sa hardvérový kľúč Miracast (predáva sa samostatne).
6 Úrovne služby a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Služba sa začína dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na stránke www.hp.com/go/cpc. Na služby HP sa vzťahujú platné
podmienky služieb, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený v čase predaja. Zákazník môže mať dodatočné zákonné práva v súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi a také práva nie sú v žiadnom prípade ovplyvnené
podmienkami služieb HP alebo obmedzenou zárukou HP, ktoré získate pri kúpe produktu HP.

Technické špecifikácie zrieknutie
1 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu určitých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon sa líši v závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru.

Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.
2 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a internetové služby, ktoré nie sú súčasťou dodávky. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
3 Mobilné širokopásmové pripojenie je voliteľná funkcia a vyžaduje výrobnú konfiguráciu. Na použitie sa vyžaduje samostatná zmluva o poskytovaní služieb. Informácie o pokrytí a dostupnosti vo vašej oblasti získate od poskytovateľa služieb. Rýchlosti pripojenia sa
budú líšiť v závislosti od polohy, prostredia, stavu siete a ďalších faktorov.
4 NFC je voliteľná funkcia a vyžaduje sa na konfiguráciu Google EDU.
5 Miracast je bezdrôtová technológia, ktorú môže počítač používať na projekciu obrazovky na televízory, projektory a prehrávače mediálnych prúdov, ktoré tiež podporujú technológiu Miracast. Technológiu Miracast môžete používať na zdieľanie svojej aktuálnej
práce v počítači a na prezentovanie prezentácie. Ďalšie informácie: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
6 Na zobrazenie obrázkov v rozlíšení HD je potrebný obsah v rozlíšení HD.
7 Vyžaduje sa internetové pripojenie k tlačiarni s webovým rozhraním a registrácia konta služby HP ePrint. Zoznam vhodných tlačiarní, podporovaných dokumentov a typov obrázkov a iné podrobnosti o službe HP ePrint nájdete na stránke
www.hp.com/go/businessmobileprinting.
8 Softvér sa líši v závislosti od konfigurácie.
9 Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/notebooks
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated

Produkt sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú
uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno
považovať za dodatočnú záruku.
Bluetooth je ochranná známka svojho vlastníka a spoločnosť Hewlett-Packard ju používa na základe licencie. Intel a Atom sú ochranné známky spoločnosti Intel
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symbolom sú registrované ochranné známky a DTS Sound je ochranná známka spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené. ENERGY STAR je
registrovaná ochranná známka Agentúry na ochranu životného prostredia USA. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.
4AA5-5897SKE, január 2015

