Datasheet

HP ElitePad 1000 G2 tablet
Meer dan een tablet: een complete
bedrijfsoplossing. Met zijn kracht
en flexibiliteit verandert de
elegante, dunne HP ElitePad 1000
G2 uw manier van werken. Deze
lichtgewicht tablet stimuleert uw
productiviteit en biedt de
maatgevende beheer- en
beveiligingsmogelijkheden en
support die u van HP verwacht.

HP raadt Windows aan.
Mooi en elegant.
Deze kwalitatief hoogstaande tablet is met 9,2 mm een van de dunste tablets op de markt. Met een
gewicht van 680 gram is de HP ElitePad 1000 G2 licht en toch robuust.
Het 25,65-cm (10,1-inch) diagonale WUXGA multi-touch scherm heeft bredere inkijkhoeken en is ook
buiten goed afleesbaar.
Kracht en productiviteit.
Verzet nog meer werk met de HP ElitePad 1000 G2 tablet, die uitgerust is met een 64-bits Intel®
processor en de functies die u nodig hebt om op kantoor en onderweg productief te werken.
Beheer draadloze verbindingen en het optionele wereldwijde 4G LTE1 met HP Connection Manager.
Met de twee camera's kunt u samenwerken en elk moment vastleggen.
Werk zoals u dat wilt. De ElitePad 1000 G2 ondersteunt touch-, pen- en spraakbesturing.
IT-klaar.
De HP ElitePad 1000 G2 tablet is eenvoudig te integreren in uw IT-omgeving en maakt uw werk
eenvoudiger met optionele oplossingen van HP, LANDesk en Microsoft.
HP Custom Integration Services levert installatie van enterprise-klasse om het uw IT-team gemakkelijk
te maken.
Veilig vanaf het eerste moment.
Geen onderbrekingen. HP BIOS Protection2 biedt betere bescherming tegen virusaanvallen op het BIOS
en andere bedreigingen, voorkomt dataverlies en reduceert downtime.
Voorkom met HP Device Access Manager en Just in Time-authenticatie dat data zonder toestemming
naar USB-apparaten worden gekopieerd.
Personaliseer.
Breid uw mogelijkheden uit met de vele accessoires3 – smart jackets, batterij, adapters, dockingstation,
hoezen, cases en meer – die speciaal voor de HP ElitePad ontworpen zijn en die uw businesstablet tot
een complete bedrijfsoplossing maken.
Maak inloggen eenvoudig en voorkom ongeautoriseerde toegang tot de data op het apparaat of uw
privénetwerk met een HP ElitePad Security Jacket.3
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Besturingssysteem

Windows 8,1 Pro 64 1
Windows 8.1 64 1
Office 2013 voor Thuisgebruik & Studenten 2

Scherm

25,7-cm (10,1-inch) diagonaal WXGA UWVA (1900 x 1200) capacitief multi-touchscherm met digitizer, Corning® Gorilla® Glass 3 met vingerafdrukbestendige coating

Processorfamilie

Intel® Atom® processor 3

Processor

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, maximaal 2,39 GHz met Intel Burst-technologie, 2 MB cache, 4 cores) 3

Chipset

Chipset is geïntegreerd met de processor

Geheugen

4 GB 1067-MHz LPDDR3 SDRAM

Gegevensopslag

64-GB eMMC SSD; 128-GB eMMC SSD 4

Video

Intel HD grafisch systeem 5

Audio

HD audio met DTS Sound+; 2 geïntegreerde stereoluidsprekers; 2 digitale microfoons; Hoofdtelefoon/microfoon comboconnector

Ondersteuning voor
draadloos gebruik

Broadcom 801.11a/b/g/n (2 x 2) en Bluetooth® 4.0; HP hs3110 HSPA+ mobiel breedband; HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ Gobi 4G; HP lt4112 LTE/HSPA+ Gobi 4G 6

Uitbreidingsslots

1 flashmedia

Poorten en connectoren

1 systeemconnector; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo
Via de systeemconnector wordt het apparaat aangesloten op het stroomnet, op het dockingstation of een jacket.

Multimedia- en
invoerapparaten

2,1 MP 1080p (aan voorzijde); 8 MP, LED-flash (aan achterzijde)
Accelerometer + eCompass; Gyroscoop; Omgevingslichtsensor; Haptiek

Voorgeïnstalleerde software

Koop Office; PDF Complete Corporate Edition; HP Mobile Connect; HP Wireless Hotspot (modellen met WLAN); HP ePrint; HP Manageability; HP PageLift; HP Support Assistant; HP
SoftPaq downloadmanager; Kindle; Box (50 GB aanbieding) 7,8,9,10

Beveiliging

HP Client Security (inclusief Credential Manager en Password Manager); Absolute Data Protect; Device Access Manager met Just in Time-authenticatie; Drive Encryption; HP Trust
Circles Standard; Microsoft Defender; TPM 1.2; Near Field Communication met Secure Element (bij levering uitgeschakeld) 11,12,13,14,15

Afmetingen

261 x 178 x 9,2 mm

Gewicht

Vanaf 680 gr

Voeding

Externe 10-Watt netadapter

Type batterij

2-cels Long Life 30-Watt/uur lithium-ion polymeren

Garantie

1 jaar garantie (upgrades worden apart verkocht), 1 jaar garantie op de primaire batterij
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP ElitePad dockingstation

Laad uw HP ElitePad op aan uw bureau met het HP ElitePad dockingstation of gebruik uw tablet als tweede scherm om
te multitasken.

Bestelnr.: C0M84AA

HP ElitePad Productivity
Jacket

Het is meer dan een case, het is ingebouwde intelligentie. Werk productiever met een toetsenbord, twee USB-poorten,
een SD-kaartlezer, een beschermklep en een verstelbare standaard, alles in één.

Lederen etui voor HP
ElitePad

Uw HP ElitePad is beschermd en klaar voor gebruik in de stijlvolle, elegante lederen HP ElitePad hoes, waarin de tablet
goed toegankelijk is en die in uw notebooktas, koffertje of reistas past wanneer u op reis gaat.

Dockable case voor HP
ElitePad

Neem uw HP ElitePad mee in een stijlvolle hoes die ook als standaard fungeert en die docking in het HP ElitePad
dockingstation mogelijk maakt.

HP Executive tabletpen G2

Schrijf in uw eigen handschrift berichten en notities op het scherm van uw HP EliteBook Revolve 810 G2. Sla de teksten
op of zet ze om in getypte tekst voor gebruik in andere applicaties.

Bestelnr.: D6S54AA

Bestelnr.: E5L02AA

Bestelnr.: F1M97AA

Bestelnr.: F3G73AA

HP ElitePad 10-Watt
netadapter

Inschakelen. Werken. Laad uw tablet op met de lichte, veelzijdige HP ElitePad 10-Watt netadapter. Door zijn compacte,
lichtgewicht ontwerp is hij gemakkelijk mee te nemen.

3 jaar onsite op de volgende
werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus
Bestelnr.: U7C50E

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

Bestelnr.: H4K08AA
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Voetnoten
4G LTE WWAN is niet op alle producten en in alle regio's beschikbaar en vereist een apart aan te schaffen servicecontract. Raadpleeg uw serviceprovider voor informatie over dekking en beschikbaarheid in uw omgeving.
Verbindingssnelheden kunnen variëren afhankelijk van de omgeving, netwerkcapaciteit en andere factoren.; 2 HP Tools-partitie met HP BIOS is vereist voor automatische recovery.; 3 Wordt apart of als optie verkocht.
1

Technische specificaties disclaimers
Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities van Windows 8.1. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows 8.1 volledig te
benutten. Kijk op http://www.microsoft.com.; 2 Geselecteerde Windows SST-systemen bevatten Office Home & Student 2013 met complete versies van Word, Excel, PowerPoint en One Note – deze zijn niet in alle landen
beschikbaar. Office Home & Student 2013 editie software mag niet gebruikt worden voor commerciële en non-profit doeleinden of activiteiten die inkomsten genereren.; 3 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van
bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Voor 64-bits computergebruik op Intel®-architectuur is een computer nodig met
een processor, chipset, BIOS, besturingssysteem, stuurprogramma's en toepassingen die de Intel® 64-architectuur ondersteunen. De processor werkt niet (ook niet als 32-bits processor) zonder een BIOS dat Intel® 64
ondersteunt. De prestaties variëren, afhankelijk van uw hardware- en softwareconfiguratie. Intel's nummering relateert niet aan het prestatieniveau.; 4 Voor solid-state schijven (SSD), 1 GB = 1 miljard bytes. De
geformatteerde capaciteit is kleiner. In Windows 8.1 is tot 5 GB gereserveerd voor systeemherstelsoftware.; 5 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.; 6 HP mobiel breedband en Gobi 4G LTE WWAN
wordt apart of als add-on verkocht, niet in alle landen beschikbaar en vereist een apart aan te schaffen servicecontract. Raadpleeg uw serviceprovider voor informatie over dekking en beschikbaarheid in uw omgeving.
Verbindingssnelheden kunnen variëren afhankelijk van de omgeving, netwerkcapaciteit en andere factoren.; 7 HP Mobile Connect is alleen beschikbaar in EMEA en vereist aanschaf van een compatibele CDMA of HSPA
mobile breedbandmodule en een prepaid abonnement. Kijk voor dekking en beschikbaarheid in uw omgeving op www.hp.com/go/mobileconnect.; 8 Voor de HP Wireless Hotspot-applicatie zijn een actieve
internetverbinding en een afzonderlijk aan te schaffen data-abonnement vereist. Als HP Wireless Hotspot ingeschakeld is, blijven applicaties op het apparaat werken en gebruiken ze hetzelfde data-abonnement als de
draadloze hotspot. Aan het datagebruik op draadloze hotspots kunnen extra kosten verbonden zijn. Raadpleeg uw serviceleverancier voor informatie. Windows 8.1 of HP Connection Manager voor Windows 7 is vereist.; 9
Voor HP ePrint is een internetverbinding naar een web-compatibele HP printer vereist. Registratie van een HP ePrint account is vereist. Een lijst van compatibele printers, ondersteunde documenten en afbeeldingstypen
en andere informatie over HP ePrint is beschikbaar op www.hpconnected.com.; 10 Box-aanbieding geldt op nieuwe HP Business desktop pc's, notebooks en tablets uit 2013 en 2014. Registratie voor Box is vereist. Het
aanbod geldt alleen voor nieuwe Box-gebruikers. De aanbieding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voor Box app is Windows 8 of 8.1 vereist.; 11 HP ElitePad 1000 bevat een licentie voor 4 jaar
voor Absolute Data Protect, om de locatie van het apparaat te bepalen, het te vergrendelen om ongeautoriseerde toegang te voorkomen en persoonlijke gegevens op afstand te verwijderen. De licentie moet door de
klant worden geactiveerd. Kijk op http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp voor complete informatie. De Absolute Data Protect agent is uitgeschakeld bij levering en moet door de klant geactiveerd
worden. Service kan beperkt zijn, raadpleeg Absolute voor beschikbaarheid buiten de V.S. De optionele abonnementsservice van Absolute Recovery Guarantee biedt beperkte garantie. Bepaalde voorwaarden zijn van
toepassing. Kijk voor meer informatie op: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Als Data Delete wordt gebruikt, is de Recovery Guarantee betaling ongeldig. Om de Data Delete
service te kunnen gebruiken, moeten klanten eerst een Pre-Authorization overeenkomst tekenen en een PIN-code aanmaken of een of meer RSA SecurID-tokens kopen bij Absolute Software.; 12 Voor Drive Encryption is
Windows vereist. Data worden beveiligd vóór aanmelding bij Drive Encryption. Wanneer de pc uitgeschakeld wordt of in slaapstand gaat, wordt u afgemeld uit Drive Encryption en is toegang tot data onmogelijk.; 13 Als HP
Trust Circles Standard meegeleverd wordt, worden maximaal 5 Trust Circles met tot 5 contacten per Trust Circle ondersteund. Optioneel Trust Circles Pro is vereist voor ondersteuning van een onbeperkt aantal Trust
Circles en contacten. Trust Circles Reader is beschikbaar om een contact op uitnodiging te laten deelnemen aan een Trust Circle. Windows is vereist. Beschikbaar op http://hptc.cryptomill.com.; 14 Software TPM 1.2
(standaard ingeschakeld) of hardware TPM 1.2 (standaard uitgeschakeld).; 15 NFC applicatie of software wordt afzonderlijk verkocht.
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Meer informatie op
www.hp.eu/notebooks
Werk samen met HP Financial Services

Werk samen met HP Financial Services om de innovatieve technologieën te implementeren die uw bedrijf winst en een concurrentievoordeel opleveren. Kijk voor meer informatie over
www.hp.com/go/hpfs.

Teken nu in op updates
www.hp.com/go/getupdated
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document
kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is
vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra
garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal. Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities van Windows 8,1.
Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van Windows 8.1 volledig te benutten. Kijk op
http://www.microsoft.com/windows voor meer informatie. Microsoft, Windows en het Windows logo zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft
Corporation. Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Intel en Core
zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Alle overige
handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.
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