
HP ElitePad 900 G1 táblagép
Az üzleti élet táblagépe. A prémium kategóriás, vékony és könnyű, Windows 8-alapú HP ElitePad táblagép
túlmutat a mindennapos üzleti feladatokon. Elegáns külsejének és érintéssel működő funkcióinak
köszönhetően a hatékonyság csak egy karnyújtásnyira van. A kiegészítők átfogó választékával bővítheti
tovább lehetőségeit: teljes billentyűzetet, dokkolóegységet vagy akár olyan intelligens tartót is választhat,
amely tovább növeli az akkumulátor üzemidejét. Gyors telepítés. Könnyű kezelés. Egyszerű adatvédelem.

A HP aWindows operációs rendszert ajánlja.

Az üzleti feladatokhoz tervezett táblagéppel
átalakíthatja üzleti folyamatait.
A HP ElitePad készüléket egy olyan intelligens tartóba helyezheti, amelyben egy további

akkumulátor növeli az akkumulátor üzemidejét, így munka közben nem kell a készülék

feltöltésével foglalkoznia.

Az örökölt alkalmazások Windows 8 és x86 kompatibilitása biztosítja a szükséges

eszközöket – és egy ismerős számítógépes élmény magabiztosságával. Mindegyiket a

legújabb Intel® processzorok működtetik.

Irodájában a HP ElitePad lehet az asztali számítógépe. Egy további billentyűzet

csatlakoztatásával növelheti a hatékonyságot, egy újabb képernyővel pedig egyszerre több

feladaton is dolgozhat.

Az akkumulátorok helyett most üzleti céljaiba fektetheti pénzét. Mivel a HP Long Life

akkumulátorok élettartama akár három év is lehet, a megoldandó feladatokra koncentrálhat

ahelyett, hogy akkumulátorcserével kellene foglalkoznia.

Vezeték nélküli NFC technológiával jelentkezhet be a Windows rendszerre.

Letisztult. Elegáns. Gondosanmegtervezett
részletekkel.
Rendkívül tartós anyagai – a Corning® Gorilla® Glass 2 és a megmunkált alumínium – mellett

a táblagép meglepően könnyűnek tűnik. Kialakításának köszönhetően tartós, elegáns és a

konferenciateremtől a külső létesítményekig bárhonnan megbízhatóan használható.

A 115 000 órás tesztelésnek és a teljes körű diagnosztikának köszönhetően minden

porcikájából árad a megbízhatóság.

A karakteres körvonalak, a szennyeződéstaszító képernyő, az alumíniumgombok és az

érintőceruza hozzájárultak ahhoz, hogy a HP ElitePad legalább annyira elegáns

megjelenésű, mint amennyire jól működik.

A 25,6 cm-es képátlójú, 16:10 arányú képernyő út közben is rendkívül nagy felületet

biztosít. Kevesebb görgetés. Hatékonyabb munka. És mivel a készülék az érintés-,

érintőceruza- vagy hangalapú bevitelt is támogatja, munkájához az Önnek leginkább

megfelelő megoldást választhatja.

Videohívásokhoz beszerelhet egy elülső 1080p felbontású kamerát. Élethű fényképeket és

videókat készíthet a hátulsó 8 megapixeles kamerával és beépített vakuval.

A telepítés, a kezelés és az adatvédelemminden
eddiginél egyszerűbb.
Az ismerős beállítási folyamatnak és az elérhető HP Custom Integration Services

szolgáltatásoknak köszönhetően a HP ElitePad könnyen telepíthető a meglévő informatikai

környezetekbe. A HP által nyújtott globális szerviz és szolgáltatások megbízható

támogatást biztosítanak a nemzetközi tevékenységet folytató vállalkozások számára.

Adatait a HP Client Security szolgáltatás védi. A HP BIOS Protection és a Microsoft Defender

erőteljes védelmet nyújt a vírusok és egyéb fenyegetések ellen, így biztosítja a folyamatos

működést.

Az Active Directory, a tartományhoz való csatlakozás, a PXE rendszerindítási támogatás és a

HP Client Management Solutions megkönnyíti a flották kezelését. Egy újabb informatikai

feladat, amelynek terheit levesszük a válláról.

Bizalmas adatai és készülékei helyi kezelésével időt és pénzt spórolhat meg. A választható,

a felhasználók által kezelhető karbantartási eszközökkel a frissítések könnyedén

végrehajthatók. Befektetését egy opcionális hároméves korlátozott jótállás védi, így biztos

lehet benne, hogy kiváló döntést hozott.

A testreszabási lehetőségek rendkívül
rugalmasak.
Ez a táblagép a siker képlete. Saját elképzelései szerint használhat egy az üzleti igényeire

szabott táblagépet. Kiegészítők teljes választéka teszi lehetővé, hogy saját ízlése szerint

alakíthassa készülékét.

Legyen szó értékesítésről, tervezésről, oktatásról vagy egészségügyről, az

iparág-specifikus szoftverek és hardverek széles választékát használhatja, amelyek

kompatibilitását átfogó tesztek igazolják.



HP ElitePad 900 G1 táblagép A HP aWindows operációs rendszert ajánlja.

Operációs rendszer Windows 8 Pro
Windows 8

Processzor Intel® Atom® Z2760 (1,5 GHz, akár 1,8 GHz-ig Intel Burst technológiát és Intel Hyper-Threading technológiát használva, 1 MB gyorsítótár, 2 mag)

Memória 2 GB

Adattárolás 32 GB eMMC SSD; 64 GB eMMC SSD;

Képernyő 25,7 cm-es (10,1"-es) átmérőjű, széles látószögű WXGA (1280 x 800) Különlegesen széles látószög; Kapacitív multi-touch kijelző digitalizáló funkcióval; Tartós és strapabíró Corning
Gorilla Glass 2 üveglap; szennyeződésmentes bevonat; Automatikus elforgatás (választható)

Grafikus rendszer Intel® Graphics Media Accelerator

Hangeszközök SRS Audio; Beépített sztereó hangszórók; Beépített mikrofon (kétcsatornás mikrofon) (zajcsökkentés és adott irányú hangfelvétel)

Vezeték nélküli támogatás HP hs2350 HSPA+ mobil szélessávú modul GPS támogatással; Kombinált 802.11a/b/g/n (2x2) Bluetooth 4.0 HS; HP hs3120 HSPA+ mobil szélessávú modul

Bővítőhelyek 1 SIM; 1 microSDHC

Portok és csatlakozók 1 kombinált fejhallgató/mikrofon; 1 tápcsatlakozó

Bemeneti eszköz HP Vékony Bluetooth Billentyűzet (csak egyes típusokhoz)
HP Executive táblagéptoll (csak egyes típusokhoz)
Beépített LED-es 1080p (elülső oldali) 8MP (hátsó oldali)

Adatvédelem HP ügyfélbiztonság: Security Manager (Biztonságkezelő); Credential Manager (Hitelesítéskezelő); Password Manager (Jelszókezelő); Just In Time hitelesítési funkcióval ellátott Device
Access Manager (Eszközhozzáférés-kezelő); Computrace; SpareKey; Lemeztitkosítás; Microsoft Defender; Intel Platform Trust Technológia; BIOS-védelem; Rendszerindítás előtti
biztonság

Méretek 178 x 261 x 9,2 mm

Súly 630 g súlytól

Áramellátás Külső HP ElitePad 10 W váltóáramú tápegység

Garancia 1 év korlátozott jótállás (bővítés lehetséges, külön megvásárolható), valamint 1 év jótállás az elsődleges akkumulátorra

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírtak előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a
termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal
felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.

Az egyes szolgáltatások elérhetősége eltérhet a Windows 8 operációs rendszer különböző kiadásaiban. Előfordulhat, hogy a Windows 8 teljes funkcionalitásának kihasználása
érdekében frissítenie kell hardvereit és/vagy új eszközöket kell vásárolnia. További információ: http://windows.microsoft.com/hu-HU/. A Bluetooth a jogtulajdonos védjegye,
amelyet a Hewlett-Packard Company engedéllyel használ. Az Intel elnevezés az Intel Corporation vagy leányvállalatainak bejegyzett kereskedelmi védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.További tájékoztatás: www.hp.eu/notebooks
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Tartozékok és szolgáltatások (nemmellékelt)

HP X4000b Bluetooth egér Legyen termelékenyebb utazás közben is a stílusos és elegáns HP X4000b Bluetooth egérrel, amely
kényelmes használatot biztosít, bárhol is dolgozzon, és remekül kiegészíti HP Business Notebook,
Ultrabook™ vagy számítógépét vagy táblagépét.
Termékszám: H3T50AA

HP Executive táblagéptoll Érintse meg, írjon rá. Használja, ahogy csak szeretné. Kézírással vihet be üzeneteket és jegyzeteket
közvetlenül HP táblagépe számítógép-képernyőjén. Elmentheti vagy más alkalmazásokban történő
felhasználáshoz nyomtatott szöveggé alakíthatja át ezeket.
Termékszám: H4E45AA

HP ElitePad bővítő akkumulátortartó Töltse fel, és folytassa a munkát. Biztosítsa egész napra a működőképességet a (külön megvásárolható) HP
ElitePad tartóba épített akkumulátor segítségével, amellyel pillanatok alatt megnövelheti a HP ElitePad
akkumulátorának élettartamát.
Termékszám: H4F20AA

HP ElitePad bővítő tartó HP ElitePad bővítő tartó
Termékszám: H4J85AA

HP ElitePad dokkolóegység Töltse HP ElitePad eszközét az asztalon a HP ElitePad dokkolóegységen, vagy használja táblagépét
másodlagos képernyőként, és váljon mesterré több feladat párhuzamos végrehajtásában.
Termékszám: C0M84AA

3 éves, következő munkanapi helyszíni
támogatás

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a következő munkanapon elvégzi a
helyszíni javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg
Termékszám: U7C50E
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