Záznamový list

Tablet HP EliteBook Revolve 810 G2
Z ultratenkého notebooku sa po jednom otočení stane tablet.
Nie vždy platí, že práca sa prispôsobí
vám. Tak sme vyvinuli HP EliteBook,
ktorý to pre vás spraví. Je to ultratenký
notebook, z ktorého sa po jednom
otočení stane tablet. Notebook
EliteBook Revolve sa preklopí cez
zadnú hranu a umožní vám spraviť
viac.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.
Navrhnuté na dlhú výdrž
● Tento ultratenký a výkonný notebook EliteBook sa jednoducho zmení na tablet. Spĺňa tiež testy normy MIL-STD
810G1 a má horčíkový rám a klávesnicu odolnú voči rozliatiu.
Nekompromisný výkon
● Zvýšte svoju produktivitu s Windows 8.12, najnovšou technológiu procesora Intel® Core™ i3/i5/i7 ULT štvrtej
generácie3 a diskom SSD. Zvoľte si technológiu pripojenia 4G LTE WWAN,4 službu HP ePrint5 a dokovaciu stanicu
triedy enterprise.
Silné zabezpečenie, účinné možnosti správy
● Nástroje zabezpečenia a možností správy v triede enterprise a SMB, ktoré odľahčujú bremeno IT, vrátane
technológie HP Sure Start6, samoopravného nástroja pre BIOS.
Ešte viac
● Viac nástrojov, aby ste zostali produktívni
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Tablet HP EliteBook Revolve 810 G2 Tabuľka
s technickými údajmi

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Dostupný operačný systém

Windows 8.1 Pro 64 1
Windows 8.1 64 1
Windows 7 Professional 64 (dostupné prostredníctvom práv na prechod na staršiu verziu z Windows 8.1 Pro 64) 2
Windows 7 Professional 64 3
FreeDOS

Dostupné procesory

Procesor Intel® Core™ i7-4600U s grafickou kartou Intel HD Graphics 4400 (2,1 GHz, až 3,3 GHz s technológiou Intel Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 4 MB, 2 jadrá); Procesor Intel®
Core™ i7-4510U s grafickou kartou Intel HD Graphics 4400 (2 GHz, až 3,1 GHz s technológiou Intel Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 4 MB, 2 jadrá); Procesor Intel® Core™ i5-4310U s
grafickou kartou Intel HD Graphics 4400 (2 GHz až 3 GHz s technológiou Intel Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Procesor Intel® Core™ i5-4300U s grafickou kartou
Intel HD Graphics 4400 (1,9 GHz, až 2,9 GHz s technológiou Intel Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Procesor Intel® Core™ i5-4210U s grafickou kartou Intel HD
Graphics 4400 (1,7 GHz, až 2,7 GHz s technológiou Intel Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Procesor Intel® Core™ i5-4200U s grafickou kartou Intel HD Graphics 4400
(1,6 GHz, až 2,6 GHz s technológiou Intel Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Procesor Intel® Core™ i3-4030U s grafickou kartou Intel HD Graphics 4400 (1,9 GHz,
vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá) 4

Čipová sada

Čipset je integrovaný s procesorom

Pamäť

4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM (na doske); 4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM (voliteľná); 8 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM (voliteľná) 5
(4 GB DDR3L na doske, dostupný jeden slot SODIMM; Možnosť rozšírenia až na 12 GB)

Vnútorná pamäť

Disk SSD 128 GB M.2 Disk SSD 180 GB M.2 Disk SSD 256 GB M.2 Disk SSD 256 GB + 2 SED 6

Obrazovka

Antireflexný dotykový displej (1366 x 768) a uhlopriečkou 29,46 cm (11,6"), s LED podsvietením a rozlíšením HD, UWVA 12

Dostupná grafická karta

Grafická karta Intel® HD Graphics 4400 12

Zvuk

DTS Studio Sound; Integrované stereoreproduktory; integrovaný mikrofón (sústava dvoch mikrofónov); Kombinovaný konektor pre slúchadlá/mikrofón; Tlačidlá na nastavenie
hlasitosti

Bezdrôtové technológie

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

Rozširujúce sloty

1 x micro SD

Porty a konektory

1x USB 3.0; 1x USB 3.0 na nabíjanie; 1x DisplayPort; 1x kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón; 1x dokovací konektor; 1x RJ-45; 1x napájací konektor

Webová kamera

Integrovaná 720p HD webkamera 12

Správa zabezpečenia

Balík HP Client Security Suite (vyžaduje systém Windows) zahŕňa nasledujúce nástroje: HP Credential Manager, HP Password Manager; HP File Sanitizer; HP Device Access Manager s
overovaním Just in Time; HP BIOS s technológiou Sure Start 2.0; HP Secure Erase; HP Trust Circles; Microsoft Security Essentials (Windows 7) a Microsoft Defender (Windows 8.1); HP
SpareKey; Absolute Data Protect; Čip integrovaného zabezpečenia TPM 1.2; Otvor na bezpečnostný zámok (zámok sa predáva samostatne) 16,17,18,19,20,21,22

Rozmery

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

Hmotnosť

Hmotnosť od 3,08 lb
Už od hmotnosti 1,4 kg
(Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie.)

Zdroj

Externý sieťový adaptér HP Slim Smart 45 W
6-článková polymérová (44 Wh) s dlhou životnosťou

Senzory

Akcelerometer; Senzor okolitého osvetlenia; Kompas; Blízka komunikácia (NFC) 22

Riešenia pre rozšírenie

Ultratenká dokovacia stanica HP 2013

Záruka

3-ročná limitovaná záruka (dostupné upgrady predávané samostatne)
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Ultratenká dokovacia stanica
HP 2013

Rýchlo a jednoducho rozšírte pripojiteľnosť svojho displeja, siete, a zariadení, aby ste prispôsobili stále pripravenú
pracovnú plochu vďaka ultratenkej dokovacej stanici HP 2013, jednoduchej na jedno zaklapnutie a zasunutie bočného
doku pre vybrané ultratenké počítače HP notebook EliteBook.

Číslo produktu: D9Y32AA

Ultratenký lankový zámok
HP

Zabezpečte svoj laptop HP Ultrabook™ alebo iný prenosný počítač rýchlo a jednoducho pomocou ultratenkého lankového
zámku HP.

Tenký kufrík HP Elite Top
Load

The HP Business Slim Top Load Case is a compact, stylish, and durable case designed for the sleek and lightweight HP
slim profile business notebooks (up to 14,1 diagonal inch screens).

Batéria s dlhou výdržou HP
OD06XL pre notebook

Batéria HP OD06XL Long Life s dlhou životnosťou je doplnkovou alebo náhradnou batériou pre tablet HP EliteBook
Revolve.

Podpora HP iba na prenosné
počítače u zákazníka
nasledujúci pracovný deň
počas 3 rokov

Ak sa vyskytne problém s počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný deň u
zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: H4D73AA

Číslo produktu: H5M91AA

Číslo produktu: H6L25AA

Číslo produktu:
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Poznámky v krátkych správach
1 Prebieha testovanie MIL-STD a účelom nie je preukázať vhodnosť pre zmluvy s Ministerstvom obrany Spojených štátov alebo na vojenské použitie. Výsledky testovania nie sú zárukou budúceho výkonu za týchto testovacích podmienok.

2 Niektoré funkcie nie sú v niektorých vydaniach systému Windows 8.1 k dispozícii. Na úplné využitie funkcií operačného systému Windows 8.1 môžu tieto systémy vyžadovať inovovaný a/alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače a/alebo softvér. Navštívte

lokalitu http://www.microsoft.com.
3 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov alebo pre všetky softvérové aplikácie. 64-bitové spracovanie dát na architektúre Intel® vyžaduje
počítačový systém s procesorom, čipovou súpravou, systémom BIOS, operačným systémom, ovládačmi zariadení a aplikáciami podporujúcimi architektúru Intel® 64. Procesory nebudú fungovať (ani pri 32-bitovom spracovaní) bez systému BIOS podporujúceho
architektúru Intel® 64. Výkon sa líši v závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel nesúvisí s mierou výkonnosti.
4 WWAN je voliteľná prídavná funkcia. Služba WWAN si vyžaduje samostatnú zmluvu o poskytovaní služieb. Informácie o dostupnosti a pokrytí vo vašej oblasti získate od poskytovateľa služieb. Rýchlosti pripojenia sa budú líšiť v závislosti od polohy, prostredia,
stavu siete a ďalších faktorov. Služba 4G LTE nie je dostupná vo všetkých oblastiach a vyžaduje Windows.
5 Vyžaduje internetové pripojenie na tlačiareň HP s webovými funkciami a zaregistrovanie konta HP ePrint (zoznam podporovaných tlačiarní, podporovaných dokumentov a typov obrázkov a ďalšie podrobnosti o službe HP ePrint nájdete na lokalite
hpconnected.com). Mobilné zariadenia vyžadujú internetové pripojenie a e-mailové funkcie. Môže vyžadovať bezdrôtový prístupový bod alebo voliteľný širokopásmový modul. Na používanie širokopásmového pripojenia sa vyžaduje uzatvorenie samostatnej
zmluvy o poskytovaní služieb. Informácie o dostupnosti a pokrytí vo vašej oblasti získate od poskytovateľa služieb. Môže podliehať samostatne zakúpeným dátovým paušálom alebo poplatkom za používanie. Čas tlače a rýchlosť pripojenia sa môžu líšiť.
6 Funkcia HP Sure Start je dostupná len pre produkty série EliteBook 800 a pracovné stanice ZBook.
7 Na zobrazenie obrázkov v rozlíšení HD je potrebný obsah v rozlíšení HD.
8 Hmotnosť sa líši v závislosti od konfigurácie.
9 Vyžaduje sa kompatibilný procesor Intel® Core, softvér Intel® Rapid Start s aktualizáciou systému BIOS a voliteľný modul vyrovnávacej pamäte na disku SSD alebo v pamäti flash mSATA. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od konfigurácie systému.
10 Na základe testovania PCMark. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od konfigurácie systému.

Technické špecifikácie zrieknutie
1 Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 8.1. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 8.1 môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače a/alebo softvér. Pozrite

http://windows.microsoft.com/sk-SK/.
2 Tento systém má vopred nainštalovaný softvér systému Windows® 7 Pro a dodáva sa aj s licenciou a médiami softvéru systému Windows 8.1 Pro. Naraz je možné používať len jednu verziu softvéru systému Windows. Prechod medzi verziami vyžaduje
odinštalovanie jednej verzie a nainštalovanie druhej. Pred odinštalovaním a nainštalovaním operačných systémov je potrebné vytvoriť zálohu všetkých údajov (súborov, fotografií atď.), aby nedošlo k ich strate.
3 Na získanie všetkých výhod funkcionality Windows 7 môže tento systém vyžadovať vylepšenie a/alebo samostatné zakúpenie hardvéru. V niektorých edíciách Windows 7 nie sú dostupné všetky funkcie. Podrobnosti nájdete na lokalite
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/products/home.
4 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Prínos tejto technológie nemôžu využiť všetci zákazníci ani všetky softvérové aplikácie. 64-bitové spracovanie dát na architektúre Intel® vyžaduje počítačový
systém s procesorom, čipovou súpravou, systémom BIOS, operačným systémom, ovládačmi zariadení a aplikáciami podporujúcimi architektúru Intel® 64. Procesory nebudú fungovať (ani pri 32-bitovom spracovaní) bez systému BIOS podporujúceho architektúru
Intel® 64. Výkon sa líši v závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel nesúvisí s mierou výkonnosti.
5 Maximálne kapacity pamäte predpokladajú 64-bitový operačný systém Windows alebo Linux. V 32-bitových operačných systémoch Windows môže byť dostupná pamäť obmedzená na 3 GB z dôvodu požiadaviek systémových prostriedkov.
6 Pevné disky a disky SSD: 1 GB = 1 miliarda bajtov. 1 TB = 1 bilión bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Až 16 GB (pre Windows 7) a až 30 GB (pre Windows 8.1) na systémovom disku je vyhradených pre softvér na obnovenie systému.
7 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod 802.11 a internetové služby, ktoré nie sú súčasťou dodávky. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
8 WWAN je voliteľná funkcia. Dostupnosť voliteľnej funkcie WWAN po jej zakúpení je plánovaná na marec 2014.
9 Pripojenie Bluetooth™ 4.0 je dostupné iba na operačnom systéme Windows 8.1.
10 Kombinované pripojenie 802.11 + Bluetooth sa predáva samostatne alebo ako voliteľná funkcia.
11 Mobilné širokopásmové pripojenie sa predáva samostatne alebo ako voliteľná funkcia.
13 Vyžaduje sa internetové pripojenie na tlačiareň HP s webovými funkciami a zaregistrovanie účtu HP ePrint (zoznam podporovaných tlačiarní, podporovaných dokumentov a typov obrázkov a ďalšie podrobnosti o HP ePrint nájdete na adrese
www.hp.com/go/eprintcenter). Vyžaduje sa voliteľný širokopásmový modul. Na používanie širokopásmového pripojenia sa vyžaduje uzatvorenie samostatnej zmluvy o poskytovaní služieb. Informácie o dostupnosti a pokrytí vo vašej oblasti získate od
poskytovateľa služieb. Môže podliehať samostatne zakúpeným dátovým paušálom alebo poplatkom za používanie. Čas tlače a rýchlosť pripojenia sa môžu líšiť.
14 Vyžaduje sa prístup na internet.
15 Výpočty spotreby a nákladov sú približné. Výsledky sa líšia v závislosti od rôznych okolností, napríklad od informácií poskytnutých používateľom, časov, počas ktorých je počítač v rozličných stavoch napájania (zapnutý, pohotovostný režim, dlhodobý spánok,
vypnutý), časov, počas ktorých je počítač napájaný z batérie alebo zo siete, konfigurácie hardvéru, rôznych taríf za elektrinu a energetickej spoločnosti. Spoločnosť HP odporúča zákazníkom, aby používali informácie z aplikácie HP Power Assistant iba ako referenciu
a na overenie vplyvu na životné prostredie. Environmentálne výpočty sú založené na údajoch eGrid 2007 americkej organizácie EPA, ktoré je možné nájsť na www.epa.gov/egrid/. Regionálne výsledky sa líšia. Vyžaduje sa Windows.
16 Šifrovanie disku vyžaduje Windows. Údaje sú chránené ešte pred prihlásením do služby šifrovania disku Drive Encryption. Ak počítač vypnete alebo prepnete do režimu hibernácie, odhlásite sa zo služby šifrovania disku Drive Encryption a zabránite tak prístupu k
údajom.
17 Správca hesiel vyžaduje Internet Explorer alebo Chrome. Niektoré internetové stránky a aplikácie nemusia byť podporované. Používateľ bude možno musieť zapnúť alebo povoliť doplnok/rozšírenie v internetovom prehliadači.
18 Odstraňovač súborov File Sanitizer je pre prípady použitia uvedené v prílohe DOD 5220.22-M. Nepodporuje disky typu SSD. Vyžaduje sa počiatočné nastavenie. História navštívených webových stránok bola odstránená len v prehliadačoch Internet Explorer a
Firefox a zapnúť ju musí používateľ. Ak máte Windows 8.1, používateľ musí vypnúť zlepšenú ochranu Enhanced Protection v IE11 kvôli funkcii odstrániť pri zatvorení prehliadača.
19 Funkcia bezpečného zmazania Secure Erase je pre metódy načrtnuté v špeciálnej publikácii 800-88 národného inštitútu noriem a technológií podporovaná na notebooku ElitePad 900 G1 s verziou BIOS-u F.03 a vyššou.
20 Funkcia HP Trust Circles Standard umožňuje po zvolení využívať až 5 kruhov dôveryhodnosti s maximálne 5 kontaktmi v každom kruhu dôveryhodnosti. Voliteľná funkcia Trust Circles Professional umožňuje využívať neobmedzený počet kruhov dôveryhodnosti
a kontaktov. K dispozícii je funkcia Trust Circles Reader, pomocou ktorej možno povoliť kontaktu zúčastniť sa činností v kruhu dôveryhodnosti, do ktorého bol kontakt pozvaný. Vyžaduje sa Windows. Dostupné na lokalite http://hptc.cryptomill.com
21 Produkty s Windows 8.1 obsahujú 4-ročnú licenciu na softvér Absolute Data Protect, ktorá umožní lokalizovať vaše zariadenie, uzamknúť a predchádzať nedovolenému prístupu a vzdialene odstrániť vaše osobné údaje. Licenciu musí aktivovať zákazník. Úplné
podrobnosti nájdete na lokalite http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp. Agent Absolute Data Protect sa dodáva deaktivovaný a musia ho aktivovať zákazníci. Služba môže byť obmedzená, dostupnosť mimo USA si overte u spoločnosti Absolute.
Voliteľná služba predplatného Absolute Recovery Guarantee má obmedzenú záruku. Platia určité podmienky. Podrobné informácie sú uvedené na lokalite: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Ak využijete funkciu Data
Delete, platba za Recovery Guarantee bude neplatná. Ak chcete využiť službu Data Delete, najprv je potrebné podpísať zmluvu o Prvotnej autorizácii a buď si zvoliť PIN kód, alebo si zakúpiť jeden alebo viac tokenov RSA SecurID od spoločnosti Absolute Software.
22 Softvér NFC nie je súčasťou balenia a predáva sa samostatne. Vyžaduje sa prístup na internet.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/notebooks
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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