Datasheet

HP EliteBook Revolve 810 G2 tablet
Een ultradunne notebook die draait en dan verandert in een tablet.
Het werk past zich niet aan u aan. Wij
hebben een HP EliteBook ontworpen
die dat wel doet. Het is een ultradunne
notebook die draait en dan verandert
in een tablet. De EliteBook is vlak neer
te leggen zodat u meer kunt doen.

HP raadt Windows aan.
Robuust ontworpen
● Deze ultra-dunne, volwaardige EliteBook transformeert tot tablet. Hij doorstaat MIL-STD 810G tests1 en beschikt
over een magnesium behuizing en een morsbestendig toetsenbord.
Compromisloze prestaties
● Verhoog uw productiviteit met Windows 8.12, de nieuwste 4e generatie Intel® Core™ i3/i5/i7
ULT-processortechnologie3 en een solid-state drive (SSD). Blijf verbonden met optioneel 4G LTE WWAN4, HP
ePrint5 en enterprise-klasse dockingmogelijkheden.
Krachtige beveiliging, efficiënt beheer
● Beveiligings- en beheertools die de taak van IT-teams in grote en kleine ondernemingen verlichten, zoals HP
Sure Start6 zelfherstellend BIOS.
Nog meer
● Meer tools om productief te blijven
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Specificatietabel

HP raadt Windows aan.

Beschikbaar
besturingssysteem

Windows 8.1 Pro 64 1
Windows 8.1 64 1
Windows 7 Professional 64 (beschikbaar via downgraderechten van Windows 8.1 Pro 64) 2
Windows 7 Professional 64 3
FreeDOS

Beschikbare processors

Intel® Core™ i7-4600U met Intel HD Graphics 4400 (2,1 GHz, tot 3,3 GHz met Intel Turbo Boost-technologie, 4 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i7-4510U met Intel HD Graphics 4400
(2 GHz, tot 3,1 GHz met Intel Turbo Boost-technologie, 4 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i5-4310U met Intel HD Graphics 4400 (2 GHz, tot 3 GHz met Intel Turbo Boost-technologie,
3 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i5-4300U met Intel HD Graphics 4400 (1,9 GHz, tot 2,9 GHz met Intel Turbo Boost-technologie, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i5-4210U met
Intel HD Graphics 4400 (1,7 GHz, tot 2,7 GHz met Intel Turbo Boost-technologie, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i5-4200U met Intel HD Graphics 4400 (1,6 GHz, tot 2,6 GHz met
Intel Turbo Boost-technologie, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i3-4030U met Intel HD Graphics 4400 (1,9 GHz, 3 MB cache, 2 cores) 4

Chipset

Chipset is geïntegreerd met de processor

Geheugen

4 GB 1600-MHz DDR3L SDRAM (ingebouwd); 4 GB 1600-MHz DDR3L SDRAM (optioneel); 8 GB 1600-MHz DDR3L SDRAM (optioneel) 5
(4 GB DDR3L ingebouwd, één vrij SODIMM-slot; uitbreidbaar tot 12 GB)

Interne opslag

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

Scherm

29,46-cm (11,6-inch) diagonaal LED-backlit ontspiegeld HD UWVA touchscreen (1366 x 768) 12

Beschikbare grafische
oplossingen

Intel® HD Graphics 4400 12

Audio

DTS Studio Sound; Geïntegreerde stereoluidsprekers; Geïntegreerde microfoon (array met twee microfoons); Hoofdtelefoon/microfoon comboconnector; Knoppen om het volume in
te stellen

Draadloze technologie

HP hs3110 HSPA+ mobiel breedband; HP lt4112 LTE/HSPA+ mobiel breedband; Intel dual-band Wireless-AC 7260 802.11ac WiDi (2 x 2) WiFi en Bluetooth® 4.0 combo; Intel
dual-band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n WiDi (2 x 2) WiFi en Bluetooth® 4.0 combo; Intel dual-band Wireless-N 7260NB 802.11a/b/g/n WiDi (2 x 2) WiFi 7,8,9,10

Uitbreidingsslots

1 microSD

Poorten en connectoren

1 USB 3.0; 1 USB 3.0 opladen; 1 DisplayPort; 1 stereo hoofdtelefoon/microfoon combo; 1 dockingconnector; 1 RJ-45; 1 voedingsconnector

Webcam

Geïntegreerde 720p HD webcam 12

Beveiligingsbeheer

HP Client Security Suite (Windows is vereist) bevat:: HP Credential Manager, HP Password Manager; HP File Sanitizer; HP Device Access Manager met Just in Time-authenticatie; HP
BIOS met Sure Start 2.0; HP Secure Erase; HP Trust Circles; Microsoft Security Essentials (Windows 7) en Microsoft Defender (Windows 8,1); HP SpareKey; Absolute Data Protect; TPM
geïntegreerde beveiligingschip 1.2, oog voor veiligheidsslot (slot apart aan te schaffen) 16,17,18,19,20,21,22

Afmetingen

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

Gewicht

Vanaf 3,08 lb
Vanaf 1,4 kg
(Het gewicht is afhankelijk van de configuratie.)

Voeding

Externe 45-Watt HP Slim Smart netadapter
6-cels Long Life polymeren (44-Watt/uur)

Sensoren

Accelerometer; Omgevingslichtsensor; Kompassensor; NFC (Near Field Communication) 22

Uitbreidingsoplossingen

HP 2013 UltraSlim dockingstation

Garantie

3 jaar garantie (upgrades worden apart verkocht)
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP 2013 UltraSlim
dockingstation

Creëer snel en gemakkelijk een gebruiksklare werkplek met meer scherm-, netwerk- en apparaataansluitingen met het
HP 2013 UltraSlim dockingstation, een simpel dock waarin geselecteerde ultraplatte HP EliteBook notebook pc's met één
klik op hun plaats schuiven.

Bestelnr.: D9Y32AA

HP Ultraslim kabelslot met
sleutel

Zet uw HP Ultrabook™ of laptop snel en gemakkelijk vast met het HP Ultraslim kabelslot met sleutel.

HP Business Slim Top Load
tas

De HP Business Slim Top Load tas is een compacte, stijlvolle en duurzame tas voor de schitterende, dunne HP Business
notebooks (met een scherm tot 14,1 inch diagonaal).

HP Touch-to-Pair muis

Met 's werelds eerste NFC (Near Field Communication) draadloze muis, die direct verbinding maakt met uw
Bluetooth®-compatibele tablet of Ultrabook™, werkt u flexibeler, beschikt u over meer functionaliteit en blijft uw
werkplek opgeruimd.*

Bestelnr.: H4D73AA

Bestelnr.: H5M91AA

Bestelnr.: H6E52AA

HP OD06XL Long Life
notebookbatterij

De HP OD06XL Long Life batterij is een extra of vervangende batterij voor de HP EliteBook Revolve Tablet PC.

HP 3 jaar onsite service op
de volgende werkdag, alleen
voor notebook

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

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

Bestelnr.: H6L25AA

Bestelnr.:
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Messaging, voetnoten
1 MIL-STD tests worden uitgevoerd, maar zijn niet bedoeld om geschiktheid voor contractvereisten van het Amerikaanse Department of Defense of militaire doeleinden aan te tonen. De testresultaten vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze

testcondities.
2 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.
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 WWAN is een optioneel kenmerk. Voor WWAN is een afzonderlijk aan te schaffen servicecontract nodig. Raadpleeg uw serviceprovider voor dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. Verbindingssnelheden kunnen variëren afhankelijk van de locatie, de
omgeving, de netwerkcapaciteit en andere factoren. 4G LTE is niet in alle regio's beschikbaar en Windows is vereist.
5 Een internetverbinding naar een HP web-compatibele printer en registratie van een HP ePrint account zijn vereist (kijk voor een lijst van compatibele printers, ondersteunde document- en afbeeldingstypen en andere informatie over HP ePrint op
hpconnected.com). Voor mobiele apparaten zijn een internetverbinding en e-mailfunctionaliteit vereist. Mogelijk zijn een wireless access point of een optionele breedbandmodule nodig. Voor breedbandgebruik is een apart aan te schaffen serviceabonnement
nodig. Raadpleeg uw serviceprovider voor informatie over dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. Mogelijk zijn een apart data-abonnement of verbruikstarieven van toepassing. Afdruktijden en verbindingssnelheden kunnen variëren.
6 HP Sure Start is alleen beschikbaar op EliteBook 800 en workstation ZBook-serie producten.
7 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
8 Het gewicht varieert, afhankelijk van de configuratie.
9 Een compatibele Intel® Core processor, Intel® Rapid Start software en BIOS-update en een optionele solid-state drive (SSD) of mSATA flashcachemodule zijn vereist. De prestaties zijn afhankelijk van de systeemconfiguratie.
10 Gebaseerd op tests met PCMark. De prestaties zijn afhankelijk van de systeemconfiguratie.

Technische specificaties disclaimers
1 Niet alle functies zijn in alle edities van Windows 8.1 beschikbaar. 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. Meer

http://windows.microsoft.com/nl-NL/.
2 Op dit systeem is Windows® 7 Pro software voorgeïnstalleerd, daarnaast worden een licentie en media voor Windows 8.1 Pro software meegeleverd. U kunt slechts één versie van de Windows-software tegelijk gebruiken. Als u tussen de versies wilt wisselen,
moet u de ene versie de-installeren en de andere versie installeren. Om dataverlies te voorkomen moet u een backup maken van al uw data (bestanden, foto's, enz.) voordat u een besturingssysteem de-installeert en installeert.
3 Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van Windows 7 volledig te benutten. Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities van Windows 7. Kijk op
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/products/home voor meer informatie.
4 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.
5 Maximum geheugencapaciteit voor Windows 64-bits besturingssystemen of Linux. Met Windows 32-bits besturingssystemen is geheugen boven 3 GB mogelijk niet volledig beschikbaar wegens systeembronvereisten.
6 Voor vaste schijven en solid-state drives, GB = 1 miljard bytes. TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 16 GB (voor Windows 7) en tot 30 GB (voor Windows 8,1) van de systeemschijf is gereserveerd voor de systeemherstelsoftware.
7 Voor 802.11 zijn een wireless access point en een internetaansluiting vereist, maar niet inbegrepen. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
8 WWAN is een optioneel kenmerk. WWAN als add-on na aankoop is naar verwachting leverbaar in maart 2014.
9 Bluetooth™ 4.0 is alleen beschikbaar op het Windows 8.1 besturingssysteem.
10 802.11 + Bluetooth combo wordt apart of als optie verkocht.
11 Mobiel breedband wordt apart of als optie verkocht.
13 Voor ePrint zijn een internetverbinding naar een HP web-compatibele printer en registratie van een HP ePrint-account vereist (een lijst van compatibele printers, ondersteunde documenten en afbeeldingstypen en andere informatie over HP ePrint is beschikbaar
op www.hp.com/go/eprintcenter). Optionele breedbandmodule is vereist. Voor breedbandgebruik is een apart aan te schaffen serviceabonnement nodig. Raadpleeg uw serviceprovider voor dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. Mogelijk zijn een apart
data-abonnement of verbruikstarieven van toepassing. Afdruktijden en verbindingssnelheden kunnen variëren.
14 Internettoegang is vereist.
15 Berekeningen van energieverbruik en kosten zijn schattingen. Resultaten variëren afhankelijk van variabelen zoals: door de gebruiker verstrekte informatie, de tijd die de pc in verschillende energiemodi (aan, standby, slaapstand, uit) staat en op accu- of
netstroom draait, hardwareconfiguratie, stroomtarieven en stroomleverancier. HP adviseert klanten de door HP Power Assistant geleverde informatie alleen ter referentie te gebruiken en de impact op hun omgeving te controleren. Milieuberekeningen zijn
gebaseerd op eGrid 2007-data van het Amerikaanse EPA, zoals beschikbaar op www.epa.gov/egrid/. Resultaten variëren afhankelijk van de regio. Microsoft Windows is vereist.
16 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.
17 Voor Password Manager is Internet Explorer of Chrome vereist. Niet alle websites en applicaties worden ondersteund. De gebruiker moet mogelijk de add-on / uitbreiding inschakelen in de internetbrowser.
18 File Sanitizer is voor gebruik zoals beschreven in Supplement DOD 5220.22-M. Solid-state drives (SSD's) worden niet ondersteund. Configuratie is vereist. Alleen de browsers Internet Explorer en Firefox verwijderen de webgeschiedenis, mits deze optie door de
gebruiker is ingeschakeld. Met Windows 8.1 moet de gebruiker Enhanced Protection uitschakelen in IE11 voor de functie versnippering bij het sluiten van de browser.
19 Secure Erase is voor de in de National Institute of Standards en Technology Special Publication 800-88 beschreven methoden. Ondersteund op ElitePad 900 G1 met BIOS versie F.03 en hoger.
20 Als HP Trust Circles Standard meegeleverd wordt, worden maximaal 5 Trust Circles met tot 5 contacten per Trust Circle ondersteund. Optioneel Trust Circles Professional is vereist voor ondersteuning van een onbeperkt aantal Trust Circles en
leden/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
21 Producten met Windows 8.1 bevatten 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 abonnementservice 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, moet klanten eerst een Pre-Authorization overeenkomst
tekenen en een PIN-code aanmaken of een of meer RSA SecurID-tokens kopen bij Absolute Software.
22 NFC-software is niet inbegrepen en wordt afzonderlijk verkocht. Internettoegang is vereist.

Meer informatie op
www.hp.eu/notebooks
Kies voor HP Financial Services

Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/hpfs.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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