Veri sayfası

HP Pro Slate 10 EE G1
Eğitimi harekete geçirin
Okullar için tasarlanan Android™
tabletle birebir eğitimi iyileştirin ve
öğrencilerin ilgisini artırın. Uygun fiyatlı
HP Pro Slate 10 EE eğitimi sınıftan
öteye taşımayı sağlayan öğrenme
araçları ve esnek bağlantının yanı sıra
eğitimcilerin yeni BT'yi güvenle
kullanmalarına yardımcı olmak için
profesyonel destek ve hizmetler içerir.

Okullar için tasarlandı
● Dört çekirdekli Intel® işlemciyi,1 25,65 cm (10") diyagonal HD dokunmatik yansımasız ekranı, doğal el yazısı
deneyimini (isteğe bağlı dijital kalem) ve bire bir eğitimi ekonomik bir fiyata sunan ve sınıftaki zorluklar
düşünülerek tasarlanan bir tablet kullanın.
Öğrenim için tasarlandı
● Eğitimde yeniliği destekleyen ve öğretmenlerin sınıfı kontrol etmesini, sınıftaki bilgisayarları yönetmesini ve
öğrencilerle iletişime geçmesini sağlayan HP Classroom Manager2 yazılımını içeren yeni HP School Pack araçları
ve içeriğiyle ezber bozan verimliliğin keyfini çıkarın.
Mobilite için en iyi duruma getirilmiştir
● Son derece güvenilir, kurumsal sınıf, çift bantlı kablosuz ve isteğe bağlı 3G WWAN3 bağlantıyla öğrenmek ve
ortaklaşa çalışmak için bağlantı kurun. Uzun pil ömrü, okul günü boyunca güvenebileceğiniz verimlilik sağlar.
Aygıtları değil, sonuçları ölçün
● Eğitimciler ve yöneticilerin sonuçları en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duydukları becerileri sunan bir portföy
olan Okullar için HP Hizmetleri4 sayesinde öğrencilerin başarısını iyileştirin. Çevrimiçi HP Profesyonel Gelişim
atölyeleri sayesinde eğitmenlerin teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmasına yardımcı olun.4
Özellikler
● Bu dayanıklı tablet sınıf için tasarlanmıştır.
● Dijital kalem, taşınabilir klavye tabanı, evrak çantası ve şarj arabası gibi eğitim için tasarlanmış seçenekler4
arasından tercihinizi yapın.
● Yüksek çözünürlüklü ön ve arka kamerayla proje tabanlı öğrenmeye olanak tanıyın.
● Micro-HDMI ve kablosuz WiDi veya Miracast bağlantısı5 ile sunum yapın ve işbirliği içinde çalışın.
● Sınıfta isteğe bağlı HP Pro 10 EE G1 Klavye Tabanını4 veya evde Bluetooth® özelliğini kullanın.
● Aşina olunan Android™ OS ile bulu tabanlı uygulamalara ve araçlara hızlı bir şekilde erişin.
● İsteğe bağlı HP Beklenmeyen Hasar Koruması ile sıvı dökülmeleri, çarpmalar, düşmeler ve daha fazlasına karşı
güvence elde edin.6
● HP'nin birinci sınıf bir yıllık sınırlı garantisi ve güvenilir 12 aylık düzenli yaşam döngüsü geçişleri ile güvenli bir
yatırım yapın.
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HP Pro Slate 10 EE G1 Teknik Özellikler
Tablosu

Ürün tasarımı

Gri

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Android™ 4.4, KitKat

Kullanılabilir İşlemciler

Intel® Atom® Z3735G içeren Intel HP Ekran Kartı (1,33 GHz, Intel Burst Teknolojisi kullanılarak 1,83 GHz'e kadar, 2 MB önbellek, 4 çekirdekli) 1

Yonga kümesi

Yonga seti işlemciyle tümleşiktir

Bellek

1 GB DDR3L SDRAM; 2 GB DDR3L SDRAM
(Lehimlenmiş bellek)

Dahili Depolama

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

Ekran

25,65 cm (10,1") diyagonal HD WXGA IPS yansımasız ultra ince LED arkadan aydınlatmalı (1280 x 800), dijitalleştirici içeren kapasitif çoklu dokunmatik ekran 6

Kullanılabilir Grafik İşlemciler Intel® HD Graphics 6
Ses

DTS Sound+™; 1 tekli hoparlör; 1 dijital mikrofon

Kablosuz Teknolojileri

Birleşik 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi (Miracast uyumlu) ve Bluetooth® 4.0 LE 2,3,4,5

Genişletme Yuvaları

1 mikro SD

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

Bir 3,5 mm kulaklık jakı; 1 mikro USB 2.0; 1 mikro HDMI; 1 DC girişi (şarj)

Web kamerası

1,26 MP ön kamera ve 2 MP otomatik odaklı arka kamera; 2 MP ön kamera ve 5 MP otomatik odaklı arka kamera 6

Boyutlar

11,02 x 7,16 x 0,56 inç
280 x 182 x 14,4 mm
(Yatay kağıt yönü)

Ağırlık

En düşük ağırlık 1,88 lb
En düşük ağırlık 855 g
(Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir.)

Güç

Harici 18 W AC adaptörü
2 hücreli, 28,5 WHr lityum iyon polimer

Algılayıcılar

Hız ölçer; eCompass

Çevre koruma

Düşük halojen 9

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® sertifikalıdır, geçerli olduğu konumlarda EPEAT® Gold tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre farklılık gösterir. Ülkelere göre tescil durumları için www.epeat.net adresine
bakın.

Garanti

2 yıl sınırlı garanti. Birincil pil için 1 yıllık garanti. (Yükseltme seçenekleri (HP Care Packs) mevcuttur, ayrıca satılır)
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HP Pro Slate 10 EE G1
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Tablet Temizlik Takımı

HP Tablet Temizleme Takımı ile lekeleri, çizikleri ve parmak izlerini hızlı ve kolay bir şekilde temizleyerek ekranın ilk
günkü parlaklığını koruyun.

Ürün numarası: K6F99AA

HP Pro 10 EE G1 Kalem

Ekran üzerinde doğal bir şekilde yazmanızı ve dokunmatik ekran işlemleri arasında gezinmenizi sağlayan HP Pro 10
EE G1 Ekran Kalemi ile, HP Pro Slate 10 EE G1 veya HP Pro Tablet 10 EE G1 tabletinizden en iyi şekilde yararlanın.

Ürün numarası: K6X13AA

HP Pro 10 EE G1 Klavye
Tabanı

Hızlı ve kolay veri girişi ile gezinme sağlayan dokunmatik yüzeye sahip tümleşik bir klavye olan HP Pro 10 EE G1 Klavye
Tabanı sayesinde HP Pro Slate 10 EE G1 veya HP Pro Tablet 10 EE G1with tabletinizden maksimum üretkenlik elde edin.

HP Pro 10 EE G1 Kılıfı

Hareket halindeyken tabletinizi korumanıza yardımcı olmak için tasarlanmış olan dayanıklı ve küçük boyutlu HP Pro 10 EE
G1 Kılıf ile ofiste, ofis dışında veya sınıfta tabletinizi elinizde veya çapraz askısıyla taşırken tarzınızdan ödün vermeyin.

Ürün numarası: K7N19AA

Ürün numarası: L0W36AA

3 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

Sorun uzaktan çözülemezse, 3 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım hizmeti alın

Ürün numarası: U7NW8E
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HP Pro Slate 10 EE G1
Mesaj Altbilgileri
1 Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. 64 bit bilgi işlem sistemi gereklidir. Performans, donanım ve yazılım

yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma sistemi, performans değerlendirmesine karşılık gelmemektedir.
2 Öğretmenler için HP Classroom Manager gereklidir ve öğretmenin Windows masaüstü konsolundan kontrol ve aygıt kilitlemesi yapılabilmesi için ayrı satılır; kilitleme ve kontrol işlevleri Öğrenciler için HP Classroom Manager üzerinden kullanılmaz.
3 Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gereklidir ve ayrı olarak satılır. Kullanılabilecek genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır. Mobil geniş bant, isteğe bağlı bir özelliktir; fabrikada yapılandırılması ve ayrı bir kablosuz veri hizmeti sözleşmesi ve şebeke
desteğinin satın alınması gereklidir; ve her bölgede mevcut değildir. Bölgenizdeki kullanılabilirlik ve kapsama için hizmet sağlayıcınıza başvurun.
4 Ayrı satılır.
5 Projektör veya monitör Miracast özellikli değilse Miracast donanım kilidi (ayrı olarak satılır) gereklidir.
6 HP Care Pack hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişebilir. Hizmet donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. www.hp.com/go/cpc. HP hizmetleri, sağlanan hizmete ait
veya satın alma esnasında Müşteriye bildirilen ilgili HP şart ve koşullarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca başka yasal haklara sahip olabilir ve HP hizmet şart ve koşulları veya HP Ürünü ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garanti bu hakları herhangi bir şekilde
etkilemez.

Teknik özellikler yasal uyarılar
1 Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans, donanım ve yazılım yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik

gösterir. Intel'in numaralandırma sistemi, performans değerlendirmesine karşılık gelmemektedir.
2 Kablosuz erişim noktası ve Internet hizmeti gerekir ve dahil değildir. Kullanılabilecek genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
3 Mobil Geniş Bant, isteğe bağlı bir özelliktir ve fabrika yapılandırması gerektirir. Kullanım için ayrı olarak satın alınan hizmet sözleşmesi gerekir. Bölgenizdeki kapsama alanı ve kullanım bilgileri için hizmet sağlayıcınıza başvurun. Bağlantı hızları; konum, çevre, ağ
koşulları ve diğer etkenlere bağlı olarak farklılık gösterebilir.
4 NFC, isteğe bağlı bir özelliktir ve fabrika yapılandırması gerektirir.
5 Miracast, bilgisayarınızı TV'lere, projektörlere ve Miracast teknolojisini destekleyen akış ortam yürütücülerine yansıtmak için kullanabileceğiniz kablosuz bir teknolojidir. Miracast teknolojisini, bilgisayarınızda yaptıklarınızı göstermek veya bir slayt gösterisi sunmak
için kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
6 HD görüntüleri görebilmek için HD içerik gerekir.
7 HP web özellikli yazıcıya internet bağlantısı ve HP ePrint hesap kaydı gerektirir. Uygun yazıcıların listesi, desteklenen belgeler ve görüntü türleriyle diğer HP ePrint ayrıntıları için bkz. www.hp.com/go/businessmobileprinting
8 Yazılım yapılandırmaya göre değişiklik gösterebilir.
9 Dış güç kaynakları, güç kabloları, diğer kablolar ve çevre birimleri Düşük Halojenli değildir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları Düşük Halojenli olmayabilir.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/notebooks
HP Finans Hizmetleri ile çalışın

BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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