Dataark

HP EliteBook Revolve 810 G2-tablet-pc
En meget tynd bærbar computer, der kan drejes og blive til en tablet-pc på et øjeblik.
Arbejdet tilpasser sig ikke altid din stil.
Så vi designede en HP EliteBook, der
gør det. Det er en meget tynd bærbar
computer, der kan drejes og blive til en
tablet-pc på et øjeblik. EliteBook
Revolve kan bøjes bagover, så det er
nemmere for dig at få mere fra
hånden.

HP anbefaler Windows.
Designet til at holde længe
● Denne ultratynde højtydende EliteBook kan konverteres til en tablet-pc. Den er endvidere designet til at bestå
MIL-STD 810G tests1, har et magnesiumkabinet og et tastatur, der kan modstå spild.
Kompromisløs ydeevne
● Øg produktiviteten med Windows 8.1,2 nyeste 4. generation Intel® Core™ i3/i5/i7 ULT-processorteknologi3 og et
solid state-drev (SSD). Opnå forbindelse med valgfri 4G LTE WWAN,4 HP ePrint5 og en avanceret dockingstation.
Høj sikkerhed, som håndteres særdeles godt
● Sikkerheds- og administrationsværktøjer til større og mindre virksomheder, der letter arbejdet for IT-afdelingen,
herunder HP Sure Start6 selvreparerende BIOS.
Flere muligheder
● Flere værktøjer, så du opretholder produktiviteten
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HP EliteBook Revolve 810 G2-tablet-pc
Specifikationstabel

HP anbefaler Windows.

Tilgængelige
operativsystemer

Windows 8.1 Pro 64 1
Windows 8.1 64 1
Windows 7 Professional 64 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 8.1 Pro 64) 2
Windows 7 Professional 64 3
FreeDOS

Tilgængelige processorer

Intel® Core™ i7-4600U med Intel HD Graphics 4400 (2,1 GHz, op til 3,3 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 4 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ i7-4510U med Intel HD Graphics
4400 (2 GHz, op til 3,1 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 4 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ i5-4310U med Intel HD Graphics 4400 (2 GHz, op til 3 GHz med Intel Turbo
Boost-teknologi, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ i5-4300U med Intel HD Graphics 4400 (1,9 GHz, op til 2,9 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 3 MB cache, 2 kerner); Intel®
Core™ i5-4210U med Intel HD Graphics 4400 (1,7 GHz, op til 2,7 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ i5-4200U med Intel HD Graphics 4400 (1,6
GHz, op til 2,6 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ i3-4030U med Intel HD Graphics 4400 (1,9 GHz, 3 MB cache, 2 kerner) 4

Chipsæt

Chipsættet er integreret med processoren

Hukommelse

4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM (indbygget); 4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM (tilbehør); 8 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM (tilbehør) 5
(4 GB DDR3L (indbygget), ét tilgængeligt SODIMM-slot; kan maksimalt opgraderes til 12 GB)

Internt lager

128 GB M.2 SSD; 180 GB M.2 SSD; 256 GB M.2 SSD; 256 GB M.2 SED SSD 6

Skærm

LED-bagbelyst, refleksfri HD UWVA berøringsskærm (1366 x 768) på 33,8 cm (11,6") (målt diagonalt) 12

Tilgængelige grafikkort

Intel® HD-grafikkort 4400 12

Lyd

DTS Studio Sound; Integrerede stereohøjttalere; Integreret mikrofon (array med to mikrofoner); Kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik; Knapper til at skrue op og led for lydstyrken

Trådløse teknologier

HP hs3110 HSPA+ (mobilt bredbånd); HP lt4112 LTE/HSPA+ (mobilt bredbånd); Kombination af Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11ac WiDi (2x2) Wi-Fi og Bluetooth® 4.0;
Kombination af Intel Dual Band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n WiDi (2x2) Wi-Fi og Bluetooth® 4.0; Intel Dual Band Wireless-N 7260NB 802.11a/b/g/n WiDi (2x2) Wi-Fi 7,8,9,10

Udvidelsesstik

1 mikro-SD

Porte og stik

1 USB 3.0; 1 USB 3.0-opladning; 1 DisplayPort; 1 kombineret stereo hovedtelefon-/mikrofonstik; 1 dockingstik; 1 RJ-45; 1 strømstik

Webcam

Integreret 720p HD webcam 12

Sikkerhedsstyring

HP Client Security Suite (kræver Windows) omfatter: HP Credential Manager, HP Password Manager; HP File Sanitizer; HP Device Access Manager med Just In Time-godkendelse; HP
BIOS med Sure Start 2.0; HP Secure Erase; HP Trust Circles; Microsoft Security Essentials (Windows 7) og Microsoft Defender (Windows 8.1); HP SpareKey; Absolute Data Protect;
Integreret TPM-sikkerhedschip 1.2; plads til sikkerhedslås (låsen sælges separat) 16,17,18,19,20,21,22

Mål

8,34 x 11,22 x 0,80"
21,2 x 28,5 x 2,22 cm

Vægt

Fra 3,08 lb
Fra 1,4 kg
(Vægten afhænger af konfigurationen.)

Strømforsyning

Ekstern HP 45W Slim Smart vekselstrømsadapter
6-cellers (44 WHr) med lang levetid

Sensorer

Accelerationsmåler; Lyssensor til måling af omgivende lys; Kompas; Nærfeltkommunikation (NFC) 22

Udvidelsesløsninger

HP 2013 UltraSlim-dockingstation

Garanti

3 Års begrænset garanti (mulighed for opgradering, sælges separat)
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HP anbefaler Windows.

Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP 2013
UltraSlim-dockingstation

Hurtig og nem udvidelse af skærmen, netværket og enhedsforbindelserne, så du tilpasser en altid parat arbejdsplads
med den HP's ultraslanke 2013-dockingstation, som er et enkelt sidedæksel, der skydes ind med et klik, og som er
beregnet til udvalgte, ultraslanke HP EliteBook-notebook-pc'er.

Produktnummer: D9Y32AA

HP UltraSlim-kabellås med
nøgle

Din HP Ultrabook™ eller bærbar pc sikres hurtigt og let med HP Ultraslim-kabellås med nøgle.

Slank HP Business-taske
med topåbning

Den slanke HP Business-taske med topåbning er en kompakt, smart og holdbar taske, som er designet til de slanke og
lette bærbare HP Business-computere (med skærme op til 14,1” diagonalt).

HP Touch to Pair Mouse

Få ekstra fleksibilitet og funktionalitet, og hold din arbejdsplads fri for rod med verdens første trådløse NFC-mus (Near
Field Communication), der omgående kan bindes og oprette forbindelse til en Bluetooth®-kompatibel tablet-pc eller
Ultrabook™.*

Produktnummer: H4D73AA

Produktnummer: H5M91AA

Produktnummer: H6E52AA

HPOD06XL-batteri med lang
levetid til notebook-pc

HP's OD06XL-batteri med lang levetid er et ekstra eller udskiftningsbatteri til HP EliteBook Revolve-tablet-pc.

3 års HP-support med
service næste hverdag på
stedet (kun til bærbare pc'er)

Få 3 års reparation næste hverdag onsite udført af HP-kvalificeret tekniker for din computerenhed, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: H6L25AA

Produktnummer:
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Fodnoter
1 MIL-STD-testning er ikke udført endnu, og formålet er ikke at demonstrere egnethed til de kontraktmæssige krav af U.S. Department of Defense eller til militær brug. Testresultater er ikke en garanti for fremtidig ydelse under disse testforhold.

2 Ikke alle funktioner kan benyttes i alle udgaver af Windows 8.1. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware, drivere og/eller software for at kunne udnytte funktionaliteten i Windows 8.1 fuldt ud. Se http://www.microsoft.com.

3 Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydelse. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareapplikationer. 64-bit-databehandling på Intel®-arkitektur kræver et computersystem med processor, chipsæt,

BIOS, operativsystem, enhedsdrivere og applikationer, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Processorerne fungerer ikke (heller ikke med 32-bit) uden en BIOS, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Ydeevnen afhænger af hardware- og
softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
4 WWAN er valgfrit tilbehør. Brug af WWAN kræver en separat servicekontrakt. Du kan få flere oplysninger om forsyningsmulighed og dækning i dit område hos serviceudbyderen. Forbindelseshastighederne afhænger af placering, miljø, netværksforhold og andre
faktorer. 4G LTE findes ikke i alle lande og kræver Windows.
5 Der kræves internetforbindelse til en HP-printer med internetadgang samt oprettelse af en HP ePrint-konto (på hpconnected.com kan du finde en liste over kvalificerede printere, understøttede dokument- og billedtyper og andre oplysninger om HP ePrint). Der
kræves internetforbindelse og mulighed for e-mail på mobilenheder. Kræver trådløst adgangspunkt eller bredbåndsmodul (tilbehør). Brug af bredbånd kræver en separat servicekontrakt. Du kan få flere oplysninger om forsyningsmulighed og dækning i dit område
hos serviceudbyderen. Der opkræves evt. gebyr for brug eller separat anskaffede dataplaner. Udskrivningstider og forbindelseshastigheder kan variere.
6 HP Sure Start fås kun til produkterne i EliteBook 800- og Workstation ZBook-serien.
7 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder.
8 Vægt kan variere afhængigt af konfiguration.
6 Kræver en kompatibel Intel® Core-processor, Intel® Rapid Start-software og BIOS-opdatering, og ekstra Solid State-drev (SSD) eller mSATA flash cache-modul. Resultaterne kan variere afhængigt af systemkonfigurationen.
10 Baseret på PCMark-test. Resultaterne kan variere afhængigt af systemkonfigurationen.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1 Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8.1. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware, drivere og/eller software for at kunne udnytte funktionaliteten i Windows 8 fuldt ud. Se http://windows.microsoft.com/da-DK/
2 Windows® 7 Pro-software er forudinstalleret på dette system, og der medfølger også en licens og et medie til Windows 8,1 Pro-software. Du kan kun bruge én version af Windows ad gangen. Hvis du vil skifte mellem versionerne, skal du først afinstallere den

ene version og dernæst installere den anden. Du skal sørge for at sikkerhedskopiere alle data (filer, billeder mv.), før du afinstallerer og installerer operativsystemer for at undgå tab af data.
3 Dette system kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte funktionerne i Windows 7 fuldt ud. Ikke alle funktioner findes i alle udgaver af Windows 7. Læs mere på
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/products/home.
4 Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydelse. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareapplikationer. 64-bit-databehandling på Intel®-arkitektur kræver et computersystem med processor, chipsæt,
BIOS, operativsystem, enhedsdrivere og applikationer, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Processorerne fungerer ikke (heller ikke med 32-bit) uden en BIOS, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Ydeevnen afhænger af hardware- og
softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
5 Den maksimale hukommelseskapacitet gælder for 64-bit Windows-operativsystemer eller Linux. For 32-bit Windows-operativsystemer vil al hukommelse over 3 GB muligvis ikke være tilgængelig på grund af systemressourcebegrænsninger.
6 I forbindelse med harddiske og solid state-drev er 1 GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske, formaterede kapacitet er mindre. Op til 16 GB (Windows 7) og op til 30 GB (Windows 8.1) af systemdisken er reserveret til systemgendannelsessoftware.
7 Trådløst adgangspunkt og internettjeneste kræves for 802.11 og er ikke inkluderet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.
8 WWAN er valgfrit tilbehør. WWAN-tilbehør forventes, efter køb, at være tilgængelig i marts 2014.
9 Bluetooth™ 4.0 fås kun til Windows 8.1-operativsystem.
10 Kombineret 802.11 + Bluetooth sælges separat eller som tilbehør.
11 Mobilt bredbånd sælges separat eller som tilbehør.
13 Der kræves internetforbindelse til en HP-printer med internetadgang samt oprettelse af en HP ePrint-konto (på www.hp.com/go/eprintcenter kan du finde en liste over kvalificerede printere, understøttede dokument- og billedtyper og andre oplysninger om HP
ePrint). Kræver bredbåndsmodul (tilbehør). Brug af bredbånd kræver en separat servicekontrakt. Du kan få flere oplysninger om forsyningsmulighed og dækning i dit område hos serviceudbyderen. Der opkræves evt. gebyr for brug eller separat anskaffede
dataplaner. Udskrivningstider og forbindelseshastigheder kan variere.
14 Kræver internetadgang.
15 Strøm- og omkostningsberegninger er estimater. Resultatet vil afhænge af variabler, som omfatter oplysninger fra brugeren, hvor lang tid pc'en er i andre strømtilstande (tændt, standby, dvale, slukket), hvor lang tid pc'en bruger batteri eller strøm,
hardwarekonfiguration, variable eltakster og leverandør. Det tilrådes kun at bruge de oplysninger, der fås via HP Power Assistant, som reference og til at vurdere indflydelsen på miljøet. Miljømæssige beregninger er baseret på U.S. EPA eGrid 2007-data fundet på
www.epa.gov/egrid/. Lokale resultater vil variere. Kræver Microsoft Windows.
16 Drive Encryption (drevkryptering) kræver Windows. Data er beskyttet før log ind på Drive Encryption. Hvis pc'en slukkes eller sættes i dvaletilstand, bliver man logget ud af Drive Encryption, og det forhindrer dataadgang.
17 Password Manager kræver Internet Explorer eller Chrome. Visse websteder og applikationer understøttes ikke. Brugere skal muligvis aktivere eller tillade tilføjelsesprogrammet/udvidelsen i internetbrowseren.
18 File Sanitizer er til de brugstilfælde, der er skitseret i DOD 5220.22-M-supplementet; Understøtter ikke Solid State-drev (SSDs). Der kræves indledende installation. Besøgshistorik slettes kun i Internet Explorer og Firefox-browsere og skal være brugeraktiveret. I
Windows 8.1 skal brugeren slå udvidet dækning fra i IE11 for at kunne tilintetgøre med browserlukningsfunktionen.
19 Secure Erase er til de metoder, der er skitseret i National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88. Understøttes på ElitePad 900 G1 med BIOS-version F.03 og senere.
20 Når HP Trust Circles Standard medfølger, får du mulighed for op til 5 tillidscirkler med op til 5 kontaktpersoner i hver tillidscirkel. Trust Circles Professional (tilbehør) kræves ved ubegrænset antal tillidscirkler og medlemmers kontaktpersoner. Trust Circles
Reader gør det muligt for en kontaktperson at deltage i en inviteret tillidscirkel. Kræver Windows. Fås på http://hptc.cryptomill.com
21 Produkter med Windows 8.1 omfatter en 4-årig licens til Absolute Data Protect, så du kan finde din enhed, låse den, forhindre uautoriseret adgang og slette personlige data via fjernadgang. Licensen skal aktiveres af kunden. Se
http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp for udførlige oplysninger. Absolute Data Protect-agenten leveres deaktiveret og skal aktiveres af kunderne. Service kan være begrænset. Kontakt Absolute vedrørende tilgængeligheden uden for USA.
Abonnementstjenesten (tilbehør) på Absolut Recovery Guarantee er en begrænset garanti. Der gælder visse betingelser. Find fulde oplysninger på: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Recovery Guarantee-betalingen
ugyldiggøres, hvis Data Delete anvendes. Kunderne skal først underskrive en forudgående godkendelsesaftale og enten oprette en PIN-kode eller købe en eller flere RSA SecurID-amuletter fra Absolut Software for at kunne bruge Data Delete-tjenesten.
22 NFC software medfølger ikke og skal anskaffes separat. Kræver internetadgang.

Få mere at vide på
www.hp.eu/notebooks
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og abonnementer på opdateringer, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine IT-mål. Find flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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