Dataark

HP EliteBook Revolve 810 G2-nettbrett
En ultratynn bærbar PC som på et øyeblikk kan omgjøres til nettbrett.
Arbeid tilpasser seg ikke alltid til deg.
Så vi har utviklet en HP EliteBook som
gjør det. Det er en ultratynn bærbar PC
som på et øyeblikk kan omgjøres til
nettbrett. EliteBook Revolve kan bøyes
bakover for å hjelpe deg med å få gjort
mer.

HP anbefaler Windows.
Konstruert for holdbarhet
● Denne ultratynne EliteBook med full ytelse kan konverteres til et nettbrett. Den er også konstruert for å bestå
MIL-STD 810G-tester1, og har magnesiumkabinett og tastatur som tåler væskesøl.
Kompromissløs ytelse
● Øk produktiviteten med Windows 8.1,2 den nyeste 4. generasjon Intel® Core™ i3/i5/i7 ULT-prosessorteknologien3
og en SSD-stasjon (Solid State Drive). Koble til med 4G LTE WWAN (tillegg),4 HP ePrint5 og dokking i
storbedriftsklasse.
Tung sikkerhet, effektivt administrert
● Sikkerhets- og administrasjonsverktøy for store bedrifter og SMB som letter byrden for IT-avdelingen, inkludert
HP Sure Start6 selvreparerende BIOS.
Enda mer
● Flere verktøy slik at du holder deg produktiv
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HP EliteBook Revolve 810 G2-nettbrett
Spesifikasjonstabell

HP anbefaler Windows.

Tilgjengelig operativsystem

Windows 8.1 Pro 64 1
Windows 8.1 64 1
Windows 7 Professional 64 (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra Windows 8.1 Pro 64) 2
Windows 7 Professional 64 3
FreeDOS

Tilgjengelige prosessorer

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

Brikkesett

Brikkesett er integrert i prosessor

Minne

4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM (innebygd); 4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM (tillegg); 8 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM (tillegg) 5
(4 GB DDR3L innebygd, ett ledig SODIMM-spor; kan oppgraderes til maksimalt 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

Skjerm

29,46 cm (11,6") (diagonalt) LED-bakbelyst antirefleks HD UWVA berøringsskjerm (1366 x 768) 12

Tilgjengelig grafikk

Intel® HD Graphics 4400 12

Lyd

DTS Studio Sound; Integrerte stereohøyttalere; Integrert mikrofon (dobbeltmikrofonarray); Kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; Knapper for volum opp og ned

Trådløsteknologi

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

Utvidelsesspor

1 microSD

Porter og kontakter

1 USB 3.0; 1 USB 3.0 med lading; 1 DisplayPort; 1 kombinert stereohodetelefon/mikrofon; 1 dokkingkontakt; 1 RJ-45; 1 strømkontakt

Webcam

Integrert 720p HD-webkamera 12

Sikkerhetsadministrasjon

HP Client Security Suite (krever Windows) inkluderer: HP Credential Manager, HP Password Manager; HP File Sanitizer; HP Device Access Manager med Just In Time Authentication; 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; TPM
innebygd sikkerhetsbrikke 1.2, sikkerhetslåsespor (lås selges separat) 16,17,18,19,20,21,22

Mål

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

Vekt

Starter på 3,08 pund
Starter på 1,4 kg
(Vekten varierer med konfigurasjonen.)

Strøm

Ekstern HP 45 W tynn smart strømadapter
6-cellers Polymer Long Life (44 Wtimer)

Sensorer

Akselerometer; Omgivelseslyssensor; Kompass; NFC (Near Field Communication) 22

Utvidelsesløsninger

HP 2013 UltraSlim forankringsstasjon

Garanti

3 års begrenset garanti (oppgraderinger tilgjengelig, selges separat)
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HP anbefaler Windows.

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP 2013 UltraSlim
dokkingsstasjon

Utvid skjerm-, nettverks- og enhetstilkoblingen raskt og enkelt for å lage en arbeidsplass som alltid er klar, med HP 2013
UltraSlim-dokkingsstasjon, en enkel, ett-klikks dokkingsstasjon som skyves inn i utvalgte supertynne HP EliteBook
bærbare PCer.

Produktnummer: D9Y32AA

HP ultratynn kabbellås med
nøkkel

Sikre HP Ultrabook™ eller den bærbare PCen raskt og enkelt med HP ultratynn kabellås med nøkkel.

HP Business tynn toppmatet
veske

HP Business tynn veske med toppåpning er en kompakt, stilig og holdbar veske som er utformet for HPs elegante og
lette bærbare kontor-PCer med tynn profil (opptil 14,1-tommers skjerm (diagonalt)).

HP Touch to Pair mus

Få mer fleksibilitet og funksjonalitet, og hold arbeidsplassen ryddig, med verdens første trådløse NFC-mus (Near Field
Communication) som umiddelbart sammenkobler og kobler til Bluetooth®-aktiverte nettbrett eller
Ultrabook-maskiner™.*

Produktnummer: H4D73AA

Produktnummer: H5M91AA

Produktnummer: H6E52AA

HP OD06XL Long Life-batteri
for bærbar PC

HP OD06XL Long Life-batteriet er et ekstrabatteri eller erstatningsbatteri for HP EliteBook Revolve-nettbrettet.

HP 3 års service på stedet
neste virkedag for bærbar
PC

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: H6L25AA

Produktnummer:
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Fotnoter
1 MIL-STD-testing venter og er ikke beregnet på å demonstrere egnethet for kravene i DOD-kontrakter eller for militær bruk. Testresultatene er ikke en garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene.

2 Det er ikke alle funksjoner som er tilgjengelig i alle versjoner av Windows 8,1. Det kan hende at systemer krever oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere og/eller programvare for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows 8,1 fullt ut. Se

http://www.microsoft.com.
3 Multi-Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg denne teknologien. 64-bits databehandling med Intel®-arkitektur krever en datamaskin
med prosessor, brikkesett, BIOS, operativsystem, enhetsdrivere og programmer som er klargjort for Intel® 64-arkitekturen. Prosessorer vil ikke fungere (inkludert 32-bits behandling) uten en BIOS som er klar for Intel® 64-arkitekturen. Ytelsen varierer, avhengig av
konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
4 WWAN er en valgfri tilleggsfunksjon. Bruk av WWAN krever separat innkjøpt tjenestekontrakt. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og dekning i ditt område. Tilkoblingshastigheter vil variere, avhengig av sted, miljø, nettverksforhold
og andre faktorer. 4G LTE er ikke tilgjengelig i alle regioner og krever Windows.
5 Krever Internett-tilkobling til en webaktivert HP-skriver og HP ePrint-kontoregistrering (du finner en liste over kvalifiserte skrivere, støttede dokument- og bildetyper og andre HP ePrint-detaljer på www.hpconnected.com). Mobile enheter krever
Internett-tilkobling og e-postfunksjonalitet. Kan kreve trådløst tilgangspunkt eller bredbåndsmodul (tillegg). Bruk av bredbånd krever en egen tjenestekontrakt. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og dekning i ditt område. Separat
innkjøpte dataabonnementer eller bruksavgifter kan påløpe. Utskriftstider og tilkoblingshastigheter kan variere.
6 HP Sure Start er bare tilgjengelig på EliteBook 800 og Workstation ZBook-serien med produkter.
7 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
8 Vekten kan variere med konfigurasjonen.
9 Krever en kompatibel Intel® Core-prosessor, Intel® Rapid Start-programvare og BIOS-oppdatering og tilleggsutstyr som halvlederstasjon (SSD) eller mSATA flash-cachemodul. Resultatene kan variere, avhengig av systemkonfigurasjon.
10 Basert på PCMark-testing. Resultatene kan variere, avhengig av systemkonfigurasjon.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle versjoner av Windows 8.1. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere og/eller programvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows 8.1 fullt ut. Se http://windows.microsoft.com/nb-NO/.
2 Dette systemet har Windows® 7 Pro-programvaren forhåndsinstallert, og har også lisens og medier for Windows 8.1 Pro-programvaren. Du kan bare bruke én versjon av Windows-programvaren om gangen. Hvis du vil bytte Windows-versjon, må du avinstallere

én versjon og installere den andre. Du må sikkerhetskopiere alle data (filer, bilder osv.) før du avinstallerer og installerer operativsystemer for å unngå tap av data.
3 Dette systemet kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare for å få fullt utbytte av Windows 7-funksjonalitet. Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver av Windows 7. Se http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/products/home for
detaljer.
4 Multi-Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg denne teknologien. 64-bits databehandling med Intel®-arkitektur krever en datamaskin
med prosessor, brikkesett, BIOS, operativsystem, enhetsdrivere og programmer som er klargjort for Intel® 64-arkitekturen. Prosessorer vil ikke fungere (inkludert 32-bits behandling) uten en BIOS som er klar for Intel® 64-arkitekturen. Ytelsen varierer, avhengig av
konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
5 Maksimal minnekapasitet forutsetter 64-bits Windows-operativsystemer eller Linux. Med 32-bits Windows-operativsystemer vil ikke alt minne over 3 GB være tilgjengelig på grunn av krav til systemressurser.
6 For harddisker og halvlederstasjoner (SSD): GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 16 GB (for Windows 7) og opptil 30 GB (for Windows 8,1) diskplass er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.
7 For 802.11 er trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste påkrevd, og er ikke inkludert. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
8 WWAN er en tilleggsfunksjon. WWAN-tilleggsfunksjon etter kjøp er planlagt tilgjengelig i mars 2014.
9 Bluetooth™ 4.0 er bare tilgjengelig for operativsystemet Windows 8.1.
10 Kombinert 802.11 + Bluetooth selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
11 Mobilt bredbånd selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
13 Krever en Internett-tilkobling til HP webaktivert skriver og HP ePrint-kontoregistrering (du finner en liste over kvalifiserte skrivere, støttede dokument- og bildetyper og andre HP ePrint-detaljer på www.hp.com/go/eprintcenter). Krever bredbåndsmodul (tillegg).
Bruk av bredbånd krever en egen tjenestekontrakt. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og dekning i ditt område. Separat innkjøpte dataabonnementer eller bruksavgifter kan påløpe. Utskriftstider og tilkoblingshastigheter kan variere.
14 Internett-tilgang kreves.
15 Strømberegninger og kostnadsberegninger er estimater. Resultatene vil variere med parametere som omfatter informasjon fra bruker, tiden PCen er i forskjellige tilstander (på, ventemodus, dvale, av), tiden PCen går på batteri eller vekselstrøm,
maskinvarekonfigurasjon, variable strømpriser og strømleverandør. HP råder sine kunder til å bruke informasjonen som rapporteres av HP Power Assistant, bare til underretning og til å vurdere miljøpåvirkningen. Miljøberegningene ble basert på amerikanske EPA
eGrid 2007-data som finnes på www.epa.gov/egrid/. Regionale resultater vil variere. Krever Microsoft Windows.
16 Drive Encryption krever Windows. Data beskyttes før Drive Encryption-pålogging. Hvis du slår av PCen eller setter den i dvalemodus, logges du av Drive Encryption og datatilgang hindres.
17 Password Manager krever Internet Explorer eller Chrome. Det kan hende at ikke alle nettsteder og programmer støttes. Brukeren må kanskje aktivere eller tillate tillegget / utvidelsen i nettleseren.
18 File Sanitizer er for brukstilfellene som er skissert i DOD 5220.22-M-supplementet. Støtter ikke Solid State-stasjoner (SSD). Førstegangsoppsett kreves. Netthistorikk slettet bare i nettleserne Internet Explorer og Firefox, og må aktiveres av bruker. Med Windows
8.1 må brukeren slå av Enhanced Protection i IE11 for lukkefunksjonen i nettleseren.
19 Secure Erase er for metodene som er skissert i National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88. Støttes på ElitePad 900 G1 med BIOS-versjon F.03 og høyere.
20 Når HP Trust Circles Standard er inkludert, tillater den opptil 5 Trust Circles med opptil 5 kontakter i hver Trust Circle. Trust Circles Professional (tillegg) kreves for ubegrenset antall Trust Circles og medlemskontakter. Trust Circles Reader er tilgjengelig, slik at en
kontakt kan delta i en invitert Trust Circle. Krever Windows. Tilgjengelig på http://hptc.cryptomill.com
21 Produkter med Windows 8.1 inkluderer en 4-årig lisens for Absolute Data Protect for å finne enheten, låse og hindre uautorisert tilgang og fjernslette personlige data. Lisensen må aktiveres av kunden. Se http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp
for fulle detaljer. Absolute Data Protect-agenten leveres avslått og må aktiveres av kunden. Tjenesten kan være begrenset. Undersøk hos Absolute med hensyn til tilgjengelighet utenfor USA. Den valgfrie abonnementstjenesten Absolute Recovery Guarantee er en
begrenset garanti. Visse vilkår gjelder. Du finner fulle detaljer på: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Hvis Data Delete benyttes, blir Recovery Guarantee-betalingen null og ugyldig. For å kunne bruke Data
Delete-tjenesten må kunder først undertegne en forhåndsgodkjenningsavtale og enten opprette en PIN-kode eller kjøpe ett eller flere RSA SecurID-token fra Absolute Software.
22 NFC-programvaren er ikke inkludert og selges separat. Internett-tilgang kreves.

Lær mer på
www.hp.eu/notebooks
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2013, 2014, 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier
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