
HP ElitePad 900
O verdadeiro tablet para os negócios

Apresentando o HP ElitePad 900, nosso tablet premium fino e leve com 
Windows 8.1,2 O HP ElitePad 900 pode transformar os negócios, porque é 
um tablet projetado para os negócios. Você obtém compatibilidade para 
os aplicativos de desktop padrão de que precisa – e a confiança de uma 
experiência de PC familiar. E graças ao toque, à caneta ou à entrada baseada 
em voz, é possível trabalhar da maneira que for mais adequada a você. 

O HP ElitePad 900 combina o design e a facilidade de uso que você deseja, 
com a confiabilidade, a segurança e a capacidade de gerenciamento que 
os departamentos de TI exigem. Expanda o potencial do ElitePad 900 
ao escolher entre um conjunto completo de acessórios cuidadosamente 
projetados3 como uma capa de expansão que prolonga a duração da 
bateria o dia todo. Um design elegante e a experiência de toque colocam a 
produtividade na ponta de seus dedos.

Finalmente. Um tablet empresarial 
sem concessões.
O HP ElitePad 900 não é um tablet de consumo – ele faz parte da linha HP 
Elite de PCs de classe empresarial, que é sinônimo no setor para segurança 
confiável, durabilidade com base em padrões militares, capacidade de 
gerenciamento adequada para a TI e suporte e serviços globais consistentes. 

O HP ElitePad 900 fornece compatibilidade com x86 e Windows 81,2, assim 
você pode instalar e executar os aplicativos de desktop de produtividade 
e escritório em que confia. E tudo isso impulsionado pelos mais recentes 
processadores Intel® Atom™ Z2760.4

• Flexibilidade incomparável 
Quer um tablet que você possa personalizar para se adequar a suas 
necessidades? Vá além das soluções menos flexíveis e faça uma melhor 

escolha. O ElitePad 900 apresenta exclusivas capas inteligentes 
que adicionam opções de conectividade e maior duração da bateria, 
juntamente com opcionais que permitem que o tablet funcione como 
um notebook primário, um dispositivo secundário ou uma solução 
vertical personalizada.3

• Repleto de recursos 
Com um monitor de 16:10 e 10,1” na diagonal, é fácil maximizar seu espaço 
de visualização em trânsito. Gaste menos tempo usando a função de 
rolagem. E mais tempo produzindo. Uma câmera de 1080p voltada para a 
frente e uma câmera de 8 megapixels (MP) voltada para trás com flash LED 
ajudam você a se comunicar facilmente face a face, criar vídeos em alta 
definição (HD)5 para a Web, ou gravar vídeos de treinamento sem os altos 
custos de produção usando o software CyberLink YouCam incluído. Além 
disso, grave e ouça áudio com um conector de fone de ouvido e microfone 
estéreo – e a riqueza do SRS Audio. 

• Fácil de implantar 
Sem esforço para gerenciar. Simples de proteger. Obtenha uma experiência 
familiar de configuração de classe empresarial, além de serviços e proteção 
que afastam as preocupações da TI. Os serviços HP Custom Integration e 
HP Global Services tornam fácil implantar o ElitePad 900 em empresas em 
todo o mundo. O HP ElitePad é projetado para funcionar com seu ambiente 
de TI existente, com a proteção adicional de recursos como o conjunto de 
aprimoramentos de segurança HP Client Security.

• Um design premium durável 
Com materiais duráveis como Corning® Gorilla® Glass 2 e alumínio 
maquinado, esse tablet não apenas parece leve. Ele é criado para durar e 
projetado para ter uma aparência incrível e funcionar de modo confiável 
em todos os lugares, desde a mesa de reuniões até o depósito. Inclui mais 
de 115.000 horas de nossos próprios testes e diagnósticos completos, 
e foi projetado para atender aos testes 810G de padrões militares para 
queda, vibração, poeira, temperatura e altitude.6

A HP recomenda o Windows.
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Acessórios recomendados da HP
É fácil expandir os recursos do HP ElitePad com acessórios3 que oferecem uma experiência premium e aparência consistente.

Capa de expansão HP ElitePad

Obtenha a conectividade de que precisa com 
USB 2.0 adicional, HDMI e leitor de cartão SD 
para produzir mais em trânsito ou no escritório. 
Supere os obstáculos de seu dia de trabalho 
com maior duração da bateria quando você 
adiciona a bateria para capa HP ElitePad.3,7

Caneta para tablet HP Executive

Escreva mensagens e anotações com sua própria 
caligrafia diretamente na tela. Depois salve-as – 
ou converta-as em texto digitado para usar em 
outros aplicativos.

Base de expansão HP ElitePad 

Carregue seu HP ElitePad quando estiver 
de volta à mesa e obtenha uma experiência 
de desktop completa ao conectar-se a uma 
variedade de acessórios.3 Ou instale seu tablet 
como tela secundária. 

•	Veja	os	notebooks	da	HP	em	
Pequenas	e	Médias	Empresas: hp.com/latam/br/pyme/produtos/notebooks.html	
Grandes	Empresas: hp.com/latam/br/enterprise/produtos/notebooks.html

•	Acessórios	que	complementem	o	HP: www8.hp.com/br/pt/prodserv/accessories-parts.html			

•	São	Paulo:	(11)	4004-7751;	Outras	localidades:	0800-7097751

1. Esse sistema possui certificação Windows 8 e é compatível com a nova interface do usuário 
Windows. A resolução do monitor integrado está abaixo do limite para Snap, um recurso da 
interface do usuário Windows que permite que dois aplicativos da Loja do Windows sejam 
visualizados simultaneamente. Esse recurso pode ser ativado ao conectar um monitor externo 
de resolução 1.366 x 768 ou superior.

2. Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as edições do Windows 8. Os sistemas podem 
requerer hardware, drivers e/ou softwares atualizados e/ou adquiridos separadamente para 
aproveitar por completo as funções do Windows 8. Consulte http://www.microsoft.com.

3. Vendido separadamente ou como um recurso opcional.

4. A numeração atribuída pela Intel não representa uma medida de desempenho superior.

5. É necessário conteúdo HD para exibir imagens HD.

6. Os testes não tiveram intenção de demonstrar adequação a exigências de contratos do 
Departamento de Defesa nem a uso militar. Os resultados dos testes não são uma garantia de 
desempenho futuro sob tais condições.

7. Requer bateria secundária e capa inteligente opcionais.

A HP recomenda o Windows.HP ElitePad 900

Conecte-se  
hp.com/go/getconnected Compartilhar com colegas

Alertas de driver, suporte e segurança atuais da  
HP fornecidos diretamente para seu computador
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