
 

Especificações técnicas  

HP ElitePad 1000 G2 
 

 

 

A HP recomenda o Windows. Fino e elegante 
• O design de alta qualidade oferece um dos tablets mais finos do mercado, com espessura de  

9,2 mm. O HP ElitePad 1000 G2 Tablet oferece leveza com apenas 0,68 kg (1,50 lb), mas foi 

criado para durar. 

• Desfrute de ângulos de visão mais amplos no painel multitoque WUXGA de 10,1" na diagonal  

com boa visibilidade em ambientes externos. 

Produtividade poderosa 

• Dê o próximo passo em produtividade com o HP ElitePad 1000 G2 Tablet, equipado com um 

processador Intel® de 64 bits e os recursos que você precisa para se manter produtivo no 

escritório ou em trânsito. 

• Obtenha um desempenho confiável com o qual pode contar com o Windows 8.1.4 

• Controle conexões sem fio com o HP Connection Manager, incluindo 4G LTE1 mundial opcional.3 

• Duas câmeras ajudam você a colaborar ou capturar o momento. 

• Trabalhe da maneira que for mais adequada a você. O ElitePad 1000 G2 oferece suporte a toque, 

caneta ou entrada baseada em voz. 

Pronto para IT 

• Incorpore facilmente o HP ElitePad 1000 G2 Tablet a seu ambiente de TI e simplifique sua carga 

de trabalho com soluções opcionais da HP, da LANDesk e da Microsoft. 

• Desfrute de uma configuração de classe corporativa e afaste as preocupações da TI com serviços 

HP Custom Integration. 

Segurança desde o início 

• Mantenha tudo funcionando. O HP BIOS Protection2 oferece proteção aprimorada contra ataques 

de vírus e outras ameaças de segurança, e foi projetado para ajudar a evitar a perda de dados e 

reduzir paralisações. 

• Impeça que dados sejam copiados para dispositivos USB sem permissão usando o HP Device 

Access Manager com Just in Time Authentication. 

Personalize 

• Amplie o que você pode fazer com um conjunto de  acessórios3 – capas inteligentes, bateria, 

adaptadores, base de expansão, tampas, maletas e muito mais, projetados especificamente para 

o HP ElitePad – e transforme um verdadeiro tablet empresarial em uma solução completa para 

os negócios. 

Muito mais do que um tablet – uma 

solução completa para os 

negócios. O fino e elegante HP 

ElitePad 1000 G2 possui o 

desempenho e a flexibilidade para 

transformar a maneira como você 

trabalha. Redefina a produtividade 

e fique leve com a confiança da 

capacidade de gerenciamento, 

segurança e suporte líderes que 

você espera da HP. 
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• Simplifique logins e impeça o acesso não autorizado a dados em seu dispositivo ou rede privada 

com a capa de segurança HP ElitePad.3 
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Especificações de hardware 

Nome do produto HP ElitePad 1000 G2 

Sistemas 

operacionais 
Pré-instalados: 

Windows 8,1 Pro 644 

Windows 8.1 644  

Windows 8.1 Multi-lingual 645 

Office Home & Student 2013 

Processador Processador Intel® Atom™ 6 

Chipset SoC PCH integrado 

Memória LPDDR3 de 1.067 MHz; 4 GB 

Armazenamento 

interno 
eMMC de 64 GB ou 128 GB 9 

Monitor Monitor WUXGA de 10,1" de diagonal para ambientes externos (1.900 x 1.200) 

Digitalizador capacitivo de multitoque, rotação automática, com colagem direta, Corning Gorilla Glass 3 

Placa de vídeo Intel® HD Graphics 

Sistema audiovisual Áudio HD com DTS Sound +; 2 alto-falantes estéreos integrados 

2 microfones digitais; 1 conector conjunto de microfone/fone de ouvido 

Câmera de 2,1 MP (1080p) voltada para a frente; Câmera de 8 MP virada para trás com flash LED 

Suporte à conexão 

sem fio 
WLAN: 

Broadcom 43241 802.11 a/b/g/n (2x2)+ Bluetooth® 4.0 LE SDIO8 

WWAN16: 

HP hs3110 HSPA+ Mobile Broadband Module opcional3,8 

HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ Gobi 4G Module opcional1,3 

Conectores 1 conector do sistema 

Slots de expansão Compatível com cartões micro SDXC de até 2 TB 

Software  Compre o Office 

PDF Complete Software Corporate Edition 

HP Mobile Connect (não disponível em algumas regiões)20 

HP Wireless Hotspot (modelos com WLAN)10 

HP ePrint Driver11 

HP Manageability 

HP PageLift 

HP Support Assistant 

HP SoftPaq Download Manager 

Amazon Kindle 

Oferta de 50 GB da Box21 

Netflix 

Segurança HP Client Security (Credential Manager e Password Manager incluídos)12 

Absolute Data Protect13 

Device Access Manager com Just In Time Authentication 

HP Trust Circles Standard18 

Microsoft Defender19 

Software TPM 1.2 (ativado por padrão) ou Hardware TPM 1.2 (desativado por padrão)7 

Near Field Communication com elemento de segurança17 

Dimensões  

(L x P x A) 

7,01" x 10,28" x 0,36" 

178 x 261 x 9,2 mm 

Peso Peso inicial de 0,68 kg (1,5 lb) 

O peso varia conforme a configuração. 

Alimentação Bateria de polímero de lítio de 30 Wh (duas células) 

Adaptador de CA de 10 W (não Smart) 

Soluções de 

expansão 
Capa da expansão HP ElitePad opcional3 com bateria para capa opcional 

Capa de produtividade HP ElitePad opcional3  

Capa de segurança HP ElitePad opcional3  

Teclado HP Bluetooth® opcional3  

Mouse HP Slim Bluetooth® opcional3  
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Soluções de expansão adicionais disponíveis em hp.com.br 

Garantia Garantia limitada padrão no local para peças e mão de obra por um ano, dependendo do país; Garantia limitada de um ano para a 

bateria principal. 

Os serviços HP Care Pack15  opcionais3 são contratos de serviço estendidos que vão além das garantias padrão. 

Para obter mais detalhes, acesse: hp.com/go/cpc. 
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1. WWAN 4G LTE não está disponível em todos os produtos nem em todas as regiões e requer contrato de serviço adquirido separadamente. 
Verifique com o provedor de serviços a disponibilidade e a cobertura. As velocidades de conexão variam em virtude do local, do ambiente, das 
condições da rede e de outros fatores.  

2. A  partição do HP Tools com um HP BIOS é necessária para recuperação automática. 
3. Vendido separadamente ou como um recurso opcional. 
4. Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as edições do Windows 8.1. Os sistemas podem requerer hardware, drivers e/ou softwares 

atualizados e/ou adquiridos separadamente para aproveitar por completo as funções do Windows 8.1. Acesse microsoft.com. 
5. Determinados sistemas do Windows SST incluem o Office Home & Student 2013 com versões completas do Word, Excel, PowerPoint e One Note 

e não estão disponíveis em todas as regiões. O software Office Home & Student 2013 não pode ser usado para atividades comerciais, sem fins 
lucrativos ou geradoras de renda. 

6. A tecnologia Multi-Core foi projetada para melhorar o desempenho de certos produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicativos 
necessariamente se beneficiarão com o uso dessa tecnologia. A arquitetura Intel® de computação de 64 bits requer um sistema de computador 
com um processador, chipset, BIOS, sistema operacional, drivers de dispositivo e aplicativos compatíveis com a arquitetura Intel® 64. Os 
processadores não funcionam (incluindo operação de 32 bits) sem BIOS compatível com a arquitetura Intel® 64. O desempenho varia conforme 
suas configurações de hardware e software. A numeração atribuída pela Intel não representa uma medida de desempenho superior. 

7. Software TPM 1.2 (ativado por padrão) ou Hardware TPM 1.2 (desativado por padrão). 
8. Um ponto de acesso sem fio e o serviço à Internet são exigidos, mas não estão incluídos. A disponibilidade de pontos de acesso sem fio públicos 

é limitada. 
9. Para unidades de estado sólido (SSD), GB = 1 bilhão de bytes. A capacidade real formatada é menor. Até 5 GB (para Windows 8.1) são reservados 

para software de recuperação do sistema. 
10. O aplicativo HP Wireless Hotspot requer uma conexão de Internet ativa e um plano de dados adquirido separadamente. Enquanto o HP Wireless 

Hotspot estiver ativo, aplicativos no dispositivo continuarão a funcionar e usarão o mesmo plano de dados que o hotspot sem fio. O uso de dados 
do hotspot sem fio pode incorrer custos adicionais. Fale com seu provedor de serviços para obter detalhes sobre o plano. Requer Windows 8.1 ou 
HP Connection Manager para Windows 7. 

11. Requer conexão de Internet para a impressora HP habilitada para web. Necessário registro de conta do HP ePrint. Para obter uma lista de 
impressoras qualificadas, documentos e tipos de imagens compatíveis e outros detalhes sobre o HP ePrint, consulte hpconnected.com. 

12. Requer Microsoft Windows e configuração inicial do usuário. 
13. O HP Elitepad 1000 inclui uma licença de quatro anos do Absolute Data Protect para localizar seu dispositivo, travar e impedir acesso não 

autorizado e excluir dados pessoais remotamente. A licença deve ser ativada pelo cliente. Consulte absolute.com/landing/2012/computrace-hp 
para obter todos os detalhes. O agente Absolute Data Protect é enviado desativado e deve ser ativado pelos clientes. O serviço pode ser limitado; 
verifique com a Absolute a disponibilidade fora dos EUA. O serviço de assinatura opcional da Absolute Recovery Guarantee é uma garantia 
limitada. Certas condições podem ser aplicadas. Para obter detalhes completos, visite: absolute.com/company/legal/agreements/computrace-
agreement. Se o Data Delete for utilizado, o pagamento da garantia Recovery Guarantee será considerado sem efeito. Para usar o serviço Data 
Delete, os clientes devem primeiro assinar um acordo de pré-autorização e obter um PIN ou comprar um ou mais tokens RSA SecurID da 
Absolute Software. 

14. Requer Windows. Os dados estão protegidos antes do login no Drive Encryption. Desligar o PC ou colocá-lo em estado de hibernação faz com que 
o usuário saia do Drive Encryption e evita acesso aos dados. 

15. Os níveis de serviço e tempos de resposta para os HP Care Packs podem variar de acordo com sua localização geográfica. O serv iço tem início na 
data da compra do hardware. Restrições e limitações se aplicam. inicial do usuário. hp.com/go/lookuptool. 

16. A conexão de WWAN requer contrato de serviço de dados sem fio, suporte a rede, e não está disponível em todas as regiões. Entre em contato 
com o provedor de serviços para determinar a área de cobertura e a disponibilidade. As velocidades de conexão variam em virtude do local, do 
ambiente, das condições da rede e de outros fatores. 

17. Aplicativo ou software NFC vendido separadamente. 
18. O HP Trust Circles Standard, quando incluído, permite até cinco Trust Circles com até cinco contatos em cada Trust Circle. Trust Circles Pro 

opcional necessário para um número irrestrito de Trust Circles e contatos. O Trust Circles Reader está disponível para permitir que um contato 
participe de um Trust Circle convidado. Requer Windows. Disponível em hptc.cryptomill.com. 

19. Necessário acesso à internet. 
20. O serviço HP Mobile Connect está disponível apenas na EMEA e exige um módulo em banda larga móvel CDMA ou HSPA compatível e a aquisição 

de um serviço pré-pago. Consulte a cobertura e a disponibilidade para sua área de serviço em hp.com/go/mobileconnect. Fearless Roaming está 
disponível na França, na Alemanha, na Polônia, na Espanha, na Áustria, na  Suíça e na Finlândia. 

21. Oferta disponível para novos desktops, notebooks e tablets empresariais da HP em 2013 e 2014. Requer registro na Box. Oferta disponível 
apenas para novos usuários da Box. Oferta sujeita a alterações sem aviso. O aplicativo Box requer Windows 8 ou 8.1. 

 
 
 
 

 

 

Saiba mais em 
hp.com.br 

 
 

 

Inscreva-se para receber atualizações 
hp.com/go/getupdated 

       

Compartilhe com colegas 

 

Avalie este documento 

 

© Copyright 2014. Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas 

garantias para produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma 

informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros 

editoriais contidos neste documento.  

Bluetooth é uma marca comercial pertencente a seu proprietário e usada sob licença pela Hewlett-Packard Company. Intel e Atom são marcas comerciais ou 

marcas registradas da Intel Corporation ou suas subsidiárias nos Estados Unidos e em outros países. Todas as demais marcas comercias são de propriedade 

de seus respectivos donos. 

4AA5-1186PTL, fevereiro de 2014  
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