Podatkovni list

Tablični računalnik HP EliteBook Revolve
810 G2
Ultra tanek prenosnik z zasukom v trenutku postane tablični računalnik.
Delo se vam ponavadi ne prilagaja.
Zato smo oblikovali računalnik HP
EliteBook, ki to zna. To je ultra tanek
prenosnik, ki z zasukom v trenutku
postane tablični računalnik. EliteBook
Revolve prepognete nazaj in delate še
bolj učinkovito.

HP priporoča Windows.
Zasnovan za vzdržljivost
● Ta ultra tanek in zelo zmogljiv prenosnik EliteBook se spremeni v tablični računalnik. Zasnovan je tako, da lahko
opravi preizkuse po standardu MIL-STD 810G1, ima magnezijevo ohišje in tipkovnico, odporno na tekočine.
Brezkompromisno delovanje
● Povečajte svojo produktivnost z operacijskim sistemom Windows 8.1,2 najnovejšo tehnologijo procesorjev3 Intel®
Core™ i3/i5/i7 ULT četrte generacije in diskom SSD. Povežite se z omrežjem 4G LTE WWAN,4 storitvijo HP ePrint5
in združitveno postajo v poslovnem slogu.
Izjemna varnost, odlično upravljanje
● Orodja za varnost in upravljanje za velika, mala ter srednje velika podjetja, ki olajšajo delo oddelkom IT, vključno s
funkcijo HP Sure Start6 za samodejno obnovitev sistema BIOS.
Naredite več
● Še več orodij za večjo produktivnost
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Tablični računalnik HP EliteBook Revolve 810
G2 Tabela specifikacij

HP priporoča Windows.

Razpoložljiv operacijski
sistem

Windows 8.1 Pro 64 1
Windows 8.1 64 1
Windows 7 Professional 64 (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico z operacijskega sistema Windows 8.1 Pro 64) 2
Windows 7 Professional 64 3
FreeDOS

Razpoložljivi procesorji

Intel® Core™ i7-4600U z grafično kartico Intel HD 4400 (2,1 GHz, s tehnologijo Intel Turbo Boost tudi do 3,3 GHz, 4 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Core™ i7-4510U z grafično
kartico Intel HD 4400 (2 GHz, s tehnologijo Intel Turbo Boost tudi do 3,1 GHz, 4 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Core™ i5-4310U z grafično kartico Intel HD 4400 (2 GHz, s
tehnologijo Intel Turbo Boost tudi do 3 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Core™ i5-4300U z grafično kartico Intel HD 4400 (1,9 GHz, s tehnologijo Intel Turbo Boost tudi do 2,9
GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Core™ i5-4210U z grafično kartico Intel HD 4400 (1,7 GHz, s tehnologijo Intel Turbo Boost tudi do 2,7 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri);
Intel® Core™ i5-4200U z grafično kartico Intel HD 4400 (1,6 GHz, s tehnologijo Intel Turbo Boost tudi do 2,6 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Core™ i3-4030U z grafično
kartico Intel HD 4400 (1,9 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri) 4

Nabor vezij

Vezje je vgrajeno v procesor

Pomnilnik

4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM (vgrajen); 4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM (na izbiro); 8 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM (na izbiro) 5
(4 GB DDR3L vgrajen, na voljo ena reža SODIMM; možnost nadgradnje na največ 12 GB)

Notranji pomnilnik

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

Prikaz

Zaslon HD UWVA Touch z zaščito proti bleščanju in diagonalo 29,46 cm (11,6") z osvetlitvijo LED (1366 x 768) 12

Razpoložljiva grafika

Grafična kartica Intel® HD Graphics 4400 12

Zvočna kartica

DTS Studio Sound; Vgrajeni stereo zvočniki; Vgrajen mikrofon (dvojni mikrofon); Kombinirani izhod za slušalke/vhod za mikrofon; Gumba za povečanje in zmanjšanje glasnosti

Brezžične tehnologije

Mobilni širokopasovni modul HP hs3110 HSPA+; Modul za mobilno širokopasovno povezavo HP lt4112 LTE/HSPA+; Kombinirani priključek za brezžično povezavo Intel Dual Band
Wireless-AC 7260 802.11ac WiDi (2 x 2) in povezavo Bluetooth® 4.0; Kombinirani priključek za brezžično povezavo Intel Dual Band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n WiDi (2 x 2) in
povezavo Bluetooth® 4.0; Vmesnik za brezžično povezavo Intel Dual Band Wireless-N 7260NB 802.11a/b/g/n WiDi (2 x 2) 7,8,9,10

Razširitvene reže

1 microSD

Vrata in priključki

1 vrata USB 3.0; 1 priključek za napajanje USB 3.0; 1 vrata DisplayPort; 1 kombinirani stereo vhod za slušalke/izhod za mikrofon; 1 priključek za združitveno postajo; 1 RJ-45; 1
priključek za napajanje

Spletna kamera

Vgrajena spletna kamera 720p HD 12

Upravljanje varnosti

Programska zbirka HP Client Security Suite (zahteva operacijski sistem Windows) vključuje: Upravitelja poverilnic HP Credential Manager, upravitelja gesel HP Password Manager;
Orodje HP File Sanitizer za varno odstranjevanje datotek; Upravitelja dostopa do naprav HP Device Access Manager z možnostjo Just In Time Authentication; Zaščito HP BIOS s
tehnologijo Sure Start 2.0; orodje za varno odstranjevanje podatkov HP Secure Erase; Program HP Trust Circles za zaščito podatkov; Varnostno programsko opremo Microsoft
Security Essentials (Windows 7) in Microsoft Defender (Windows 8.1); Orodje HP SpareKey za obnovitev vstopnega gesla; Program Absolute Data Protect za zaščito osebnih
podatkov; Vdelan varnostni čip TPM 1.2; režo za varnostno ključavnico (ključavnica je naprodaj posebej); 16,17,18,19,20,21,22

Mere

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

Teža

Že od 2,87 kg (3,08 funta)
Že od 1,4 kg
(Teža je odvisna od konfiguracije.)

Napajanje

Zunanji napajalnik HP 45 W Slim Smart
6-celični polimerski akumulator Long Life (44 Wh)

Senzorji

Merilnik pospeška; senzor svetlobe; kompas; tehnologija Near Field Communication (NFC) 22

Možnosti razširitve

Združitvena postaja HP 2013 UltraSlim

Garancija

3-letna omejena garancija (na voljo so nadgradnje, naprodaj posebej)
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HP priporoča Windows.

Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Združitvena postaja HP
2013 UltraSlim

Hitro in preprosto razširite možnosti povezovanja zaslona, omrežja in naprav z združitveno postajo HP 2013 UltraSlim ter
tako po meri prilagodite delovno okolje, ki je vedno pripravljeno na uporabo. Postajo za izbrane ultratanke prenosne
računalnike HP EliteBook preprosto vstavite v stransko režo in nastavite z enim klikom.

Številka izdelka: D9Y32AA

Ključavnica HP Ultraslim
Keyed Cable

Hitro in enostavno zaščitite svoj računalnik HP Ultrabook™ ali prenosnik s ključavnico za kabel HP Ultraslim Keyed Cable
Lock

Torba HP Business Slim Top
Load

Torba HP Business Slim Top Load je kompaktna, modna in vzdržljiva torba, oblikovana za gladke in lahke poslovne
prenosnike tankega profila HP (z zasloni velikosti do 14,1 palca).

Akumulator za prenosnike
HP OD06XL Long Life

Akumulator HP OD06XL Long Life je dodatni ali nadomestni akumulator za tablični računalnik HP EliteBook Revolve.

3-letna podpora HP samo za
prenosne računalnike za
storitev popravila na kraju
uporabe s popravilom
naslednji delovni dan

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni
tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: H4D73AA

Številka izdelka: H5M91AA

Številka izdelka: H6L25AA

Številka izdelka:
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Opombe k sporočilom
1 Preizkušanje po standardu MIL-STD je v teku in ni namenjeno za dokazovanje primernosti za zahteve pogodb ameriškega ministrstva za obrambo ali za vojaško uporabo. Rezultati preizkusa niso zagotovilo za delovanje v takšnih pogojih.

2 V nekaterih izdajah operacijskega sistema Windows 8.1 niso na voljo vse funkcije. Sistemi bodo morda zahtevali posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo, gonilnike in/ali programsko opremo za še učinkovitejše delovanje operacijskega sistema

Windows 8.1. Podrobnosti poiščite na spletnem mestu http://www.microsoft.com.
3 Tehnologija Multi-Core je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma aplikacijam. Za 64-bitno izračunavanje na arhitekturi Intel® je nujna uporaba
računalniškega sistema s procesorjem, vezjem, BIOS-om, operacijskim sistemom, gonilniki naprav in aplikacijami, ki podpirajo arhitekturo Intel® 64. Procesorji ne bodo delovali v BIOS-u, ki ne podpira arhitekture Intel® 64 (niti z 32-bitnim delovanjem). Zmogljivost
se lahko razlikuje glede na konfiguracijo strojne in programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
4 WWAN je neobvezna dodatna funkcija. Za uporabo funkcije WWAN je potrebna ločena storitvena pogodba. Pri ponudniku storitev se pozanimajte, ali je funkcija na voljo in dosegljiva na vašem območju. Hitrosti povezave se razlikujejo glede na lokacijo, okolje,
stanje omrežja in druge dejavnike. Omrežje 4G LTE ni na voljo v vseh regijah in zahteva operacijski sistem Windows.
5 Zahteva internetno povezavo s spletnim tiskalnikom HP in registracijo računa HP ePrint (za seznam upravičenih računalnikov, podprtih dokumentov in vrst slik ter drugih podrobnosti storitve HP ePrint obiščite spletno mesto hpconnected.com). Mobilne naprave
zahtevajo internetno povezavo in e-poštno zmogljivost. Morda boste potrebovali brezžično dostopno točko ali neobvezen širokopasovni modul. Za uporabo širokopasovne povezave je treba skleniti ločeno storitveno pogodbo. Pri ponudniku storitev se
pozanimajte, ali je funkcija na voljo in dosegljiva na vašem območju. Morda boste morali plačati ločeno podatkovno naročnino ali stroške uporabe. Časi tiskanja in hitrosti povezave se lahko razlikujejo.
6 HP Sure Start je na voljo le pri izdelkih EliteBook 800 in Workstation ZBook series.
7 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.
8 Teža je lahko odvisna od konfiguracije.
9 Zahteva združljiv procesor Intel® Core, programsko opremo Intel® Rapid Start in posodobitev BIOS-a ter dodatni pogon SSD (Solid State Drive) ali modul predpomnilnika mSATA Flash. Rezultati se lahko razlikujejo glede na konfiguracijo sistema.
10 Na podlagi preizkusa PCMark. Rezultati se lahko razlikujejo glede na konfiguracijo sistema.

Tehnične specifikacije zanikanja
1 V vseh izdajah operacijskega sistema Windows 8.1 niso na voljo vse funkcije. Za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 8.1 sistemi morda potrebujejo posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo, gonilniki in/ali programska

oprema. Oglejte si http://windows.microsoft.com/sl-SI/.
2 V tem sistemu je predhodno nameščena programska oprema Windows® 7 Pro, priložena pa sta mu tudi licenca in predstavnost za programsko opremo Windows 8.1 Pro. Naenkrat lahko uporabljate le eno različico programske opreme Windows. Za preklapljanje
med različicama boste morali odstraniti eno in namestiti drugo različico. Pred odstranjevanjem in nameščanjem operacijskih sistemov morate narediti varnostne kopije vseh podatkov (datotek, fotografij itd.), da jih ne bi izgubili.
3 Ta sistem bo morda zahteval posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 7. V nekaterih izdajah operacijskega sistema Windows 7 določene funkcije niso na voljo. Za podrobnosti glejte
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/products/home.
4 Tehnologija Multi-Core je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma aplikacijam. Za 64-bitno izračunavanje na arhitekturi Intel® je nujna uporaba
računalniškega sistema s procesorjem, vezjem, BIOS-om, operacijskim sistemom, gonilniki naprav in aplikacijami, ki podpirajo arhitekturo Intel® 64. Procesorji ne bodo delovali v BIOS-u, ki ne podpira arhitekture Intel® 64 (niti z 32-bitnim delovanjem). Zmogljivost
se lahko razlikuje glede na nastavitve strojne in programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
5 Za največjo zmogljivost pomnilnika je potreben 64-bitni operacijski sistem Windows ali Linux. Pri 32-bitnih operacijskih sistemih Windows pomnilnik, večji od 3 GB, morda ne bo na voljo zaradi zahtev sistemskih virov.
6 Za trde in negibljive diske, GB = 1 milijarda bajtov. TB = 1 bilijon bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša. Za programsko opremo za obnovitev sistema je dodeljenega do 16 GB (Windows 7) in do 30 GB (Windows 8,1) prostora na sistemskem disku.
7 Za brezžično podporo tehnologije 802.11 sta potrebni brezžična dostopna točka in internetna storitev, ki nista vključeni. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
8 Brezžično omrežje WWAN je izbirna funkcija. Dodatna funkcija WWAN po nakupu bo predvidoma na voljo marca 2014.
9 Bluetooth™ 4.0 je na voljo le v operacijskem sistemu Windows 8.1.
10 Kombinirani priključek 802.11 in Bluetooth je mogoče kupiti posebej ali kot dodatek.
11 Mobilni širokopasovni modul je mogoče kupiti posebej ali kot dodatno funkcijo.
13 Zahteva internetno povezavo s spletnim tiskalnikom HP in registracijo računa HP ePrint (za seznam primernih tiskalnikov, podprtih dokumentov in vrst slik ter druge podrobnosti storitve HP ePrint obiščite www.hp.com/go/eprintcenter). Zahteva širokopasovni
modul po izbiri. Za uporabo širokopasovne povezave je treba skleniti ločeno storitveno pogodbo. Pri ponudniku storitev se pozanimajte, ali je funkcija na voljo in dosegljiva na vašem območju. Morda boste morali plačati ločeno podatkovno naročnino ali stroške
uporabe. Časi tiskanja in hitrosti povezave se lahko razlikujejo.
14 Potrebujete dostop do interneta.
15 Izračuni porabe energije in stroškov so okvirni. Rezultati so odvisni od spremenljivk, kot so: informacije, ki jih vnese uporabnik, čas, ko je računalnik v različnih stanjih (vklopljen, v stanju pripravljenosti, v stanju mirovanja, izklopljen), čas, ko se računalnik napaja iz
akumulatorja oziroma je priključen na zunanje napajanje, konfiguracija strojne opreme, različne tarife za električno energijo in ponudniki storitev. HP strankam priporoča, da informacije, ki jih posreduje orodje HP Power Assistant, uporabljajo zgolj za informativne
namene in izračun okoljske obremenitve. Izračuni okoljske obremenitve temeljijo na podatkih eGrid 2007 Ameriške agencije za varovanje okolja (USEPA), ki so na voljo na naslovu www.epa.gov/egrid/. Rezultati za posamezne regije se razlikujejo. Zahteva uporabo
operacijskega sistema Microsoft Windows.
16 Šifriranje pogona zahteva operacijski sistem Windows. Podatki so pred vpisom v orodje za šifriranje pogonov Drive Encryption zaščiteni. Če boste računalnik izklopili ali ga preklopili v stanje mirovanja, boste izpisani iz orodja Drive Encryption in dostop do
podatkov bo onemogočen.
17 Password Manager zahteva brskalnik Internet Explorer ali Chrome. Vsa spletna mesta in aplikacije morda niso podprte. Uporabnik bo morda moral omogočiti ali dovoliti dodatke/razširitve spletnega brskalnika.
18 Orodje za čiščenje datotek File Sanitizer se uporablja za primere, omenjene v dodatku DOD 5220.22-M. Ne podpira pogonov SSD. Zahteva začetno nastavitev. Spletno zgodovino je mogoče izbrisati samo v brskalnikih Internet Explorer in Firefox, če je
uporabniško omogočena. V operacijskem sistemu Windows 8.1 mora uporabnik izklopiti razširjeno zaščito v IE11, če želi omogočiti funkcijo brisanja ob zapiranju brskalnika.
19 Funkcija brisanja Secure Erase se uporablja za načine, opisane v posebni publikaciji Ameriškega državnega instituta za standarde in tehnologijo (NIST) 800-88 in jo na tabličnem računalniku ElitePad 900 G1 podpira različica F.03 sistema BIOS.
20 Programska oprema HP Trust Circles Standard, ko je vključena v nakup, omogoča do 5 krogov zaupanja z do 5 stiki v vsakem krogu. Dodatna programska oprema Trust Circles Professional je potrebna za neomejeno število krogov zaupanja in stikov
članov. Program Trust Circles Reader omogoča stikom, da se pridružijo krogu zaupanja, v katerega so bili povabljeni. Potrebujete operacijski sistem Windows. Na voljo na spletnem mestu http://hptc.cryptomill.com
21 Izdelki z operacijskim sistemom 8.1 vključujejo 4-letno licenco za program Absolute Data Protect, ki lahko poišče vašo napravo, prepreči nepooblaščen dostop do nje in na daljavo izbriše vaše osebne podatke. Licenco mora aktivirati stranka. Podrobnosti si
oglejte na spletnem mestu http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp. Program Absolute Data Protect je ob nakupu izklopljen, zato ga vklopiti stranka sama. Storitve so lahko omejene, za razpoložljivost zunaj ZDA se obrnite na Absolute. Storitev
izbirnega naročila na garancijo popolne obnovitve Absolute Recovery Guarantee je omejena garancija. Veljajo določene omejitve. Za več podrobnosti obiščite: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Če uporabite storitev
Data Delete, se plačilo obnovitvene garancije izniči in razveljavi. Za uporabo storitve Data Delete mora stranka najprej podpisati pogodbo o vnaprejšnji pooblastitvi in ustvariti bodisi PIN bodisi kupiti enega ali več žetonov RSA SecurID programske opreme Absolute.
22 Programska oprema NFC ni priložena in je na voljo posebej. Potrebujete dostop do interneta.

Več informacij na
www.hp.eu/notebooks
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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