Dataark

HP Pro x2 410 G1 notebook-pc
En hybrid enhed, der tilpasser sig
din travle hverdag. Du kan bruge
det aftagelige tastatur og så skifte
til tablet-pc og forblive online,
selvom du er på farten.

HP anbefaler Windows.
Sæt den sammen. Træk den fra hinanden.
Du kan bruge tastaturet og skifte til tablet-pc med en enkelt bevægelse. Tastaturet kan nemt og ubesværet kobles
til og fra tablet-pc'en takket være den holdbare, mekaniske hængsels design.
Kommuniker og arbejd på en mere interessant måde med understøttelse af flere fingres kontrol.
Sig farvel til snurrende blæsere. Systemet kører stille og roligt uden støjende hardware og ventilatorer takket være
et nyt design, der eliminerer blæseren.
Stærk og effektiv.
Arbejd effektivt med denne Windows 8.11-tablet med Intel Core-processorer og solid state-drev.
Start op og skift mellem applikationer med berøring med det hurtige og levende Windows 8.1.1
Hold tempoet selv med de mest krævende opgaver ved hjælp af hastigheden og reaktionstiderne i Intel® Core™
i3/i5-processorer af 4. generation.2
Oplev den lynhurtige harddisk, der kan leve op til alle dine krav. Et HP Solid State drev er hurtigt og effektivt og
hjælper dig igennem arbejdsopgaver uden at stoppe eller gå i stå.
Imponerende lyd og visuel oplevelse.
Få glæde af tydelige og skarpe chatsamtaler3 med en forskel, der kan se og høres takket være to webkameraer, en
HD-skærm4 og Beats Audio™.
Fremstillet til en rig og fantastisk lydoplevelse.
To fuld HD-webkameraer4 fanger alle detaljerne med en levende klarhed selv i svag belysning.
Opret trådløs forbindelse til dine WiFi-klare enheder.5
Synkroniser fotografier og musik med HP Connected Foto6 og HP Connected Musik.7
HP Support.
Du får leveret øjeblikkelig, uafbrudt gør-det-selv-support integreret i pc'en i hele dens levetid.8
HP Care Pack med dækning af hændelige skader hjælper dig med at undgå at skulle betale for reparation eller
ombytningsudgifter og giver service lige til døren.9
Slap af. Du er dækket af ekspertsupport, hvis du forlænger ud over din standardgaranti med HP Care Packs.9
Det indbyggede TPM 1.2 (Trusted Platform Module) leverer hardwarebaserede krypteringsnøgler for at hjælpe med
at sikre dine data, e-mail og brugeroplysninger.
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Operativsystem

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641

Processorfamilie

Intel® Core™ i5-processor; Intel® Core™ i3-processor2

Processor

Intel® Core™ i5-4202Y med Intel HD-grafikkort 4200 (1,6 GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ i3-4012Y med Intel HD-grafikkort 4200 (1,5 GHz, 3 MB
cache, 2 kerner)2

Chipsæt

Chipsættet er integreret med processoren

RAM

Op til 4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Hukommelsessokler: Om bord

Internt lager

64 GB op til 256 GB M.2 SSD3

Skærm

29,46 cm (11.6") IPS HD UWVA, slank, LED-bagbelyst, berøringsskærm (1366 x 768)7

Grafik

Intel® HD-grafikkort 42007

Audio/visuel

HP Beats Audio™; To højttalere (peger forud); Én digital mikrofon med formindskelse af ekko og støjdæmpning; Hovedtelefonudgang (Beats understøttes)
og mikrofonindgang (kombineret)

Understøttelse af trådløs

Kombination af Intel Dual Band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n (2x2) Wi-Fi og Bluetooth® 4.0; Kombination af Ralink RT3290LE 802.11b/g/n (1x1) og
Bluetooth® 4.04,5

Udvidelsessokler

1 3-i-1 mikro-SD (tablet-pc); 1 3-i-1 SD med UHS (bund)

Porte og stik

1 USB 3.0 (bund); 1 USB 2.0 (bund); 1 HDMI 1.4a (bund); 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik (bund); 1 hovedtelefonstik-udgang og
mikrofonstik-indgang (tablet-pc); 1 dockingstik (tablet-pc); 1 dockingstik til tablet-pc (bund); 1 jævnstrømsforsyning (bund); 1 jævnstrømsforsyning
(tablet-pc)6

Inputenhed

Tastatur i fuld størrelse, "island-style"
Klikunderlag m/ understøttelse af multiberøringsgestik og billedsensor
HP fuld HD-webkamera integreret (peger forud); HP fuld HD-webkamera integreret (bagudrettet)7,8

Software

Adobe Shockwave Player; 7-Zip; Køb Office; HP Connected Photo; HP ePrint; HP Recovery Manager; HP-supporthjælp; SkyDrive; Kindle; Windows Live
MovieMaker; McAfee LiveSafe 30-dages gratis prøveversion (kræver internetadgang. Første 30 dage er inkluderet. Efterfølgende fås live-opdateringer kun
ved abonnement.); Klar til Skype; Billedgalleri9,10

Sikkerhed

TPM 1.2 integreret sikkerhedschip

Mål

30,3 x 20,76 x 2,23 cm (muslingeskal); 30,3 x 19,3 x 1,16 cm (tablet-pc)

Vægt

Fra 0,816 kg

Strøm

45 W Smart-vekselstrømsadapter (ekstern)

Batteritype

2-cellers (28 timer) polymer (tablet-pc); 2-cellers (21 timer) polymer (bund)

Garanti

1 års begrænset garanti (med mulighed for opgradering, der skal købes separat), 1 års garanti på det primære batteri
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP Mobile USB NLS
dvd-rw-drev

HP Mobile dvd rw'en er et praktisk optisk drev til laptops eller mini'er, der ikke har et internt drev. Det eksterne drev kan
bruges til cd'er og dvd'er samt Read/Write-funktionalitet. Det tilsluttes computeren via et USB 2.0 stik, og der medfølger
lysnetadapter.

Produktnummer: A2U57AA

HP 3001pr USB
3.0-portreplikator

Mød din nye pålidelige, platforms-uafhængige løsning til hot-desking, hvormed du kan gå online og tilslutte en enkel
ekstern skærm og op til tre USB-tilsluttede enheder.

3 års service onsite næste
hverdag

Få 3 års reparation næste hverdag onsite udført af HP-kvalificeret tekniker for din computerenhed, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: UK703E

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

Produktnummer: F3S42AA
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Fodnoter
Internettjeneste kræves og medfølger ikke.; 2 Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. 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.; 3 Internettjeneste
kræves og medfølger ikke.; 4 Der kræves HD-indhold (High Definition) for at kunne se billeder i høj opløsning.; 5 Intel® Wireless Display kræver en særskilt trådløs skærmmodtager med en USB-port og et HDTV eller en
skærm med HDMI-indgang. Der kræves HD-indhold, for at der kan ses billeder i HD-opløsning.; 6 Tilgængelige funktioner varierer fra land til land. Understøttes på Android- og iOS-operativsystemer. HP Snapfish kræver
download af mobilapplikationen og Snapfish-medlemskab. Internetforbindelse kræves og medfølger ikke.; 7 Tilgængelige funktioner varierer fra land til land. Streaming-tjenester kræver muligvis et betalt abonnement.
Er muligvis ikke kompatibel med alle musikfiler. Ikke kompatibel med DRM-spor. Internetadgang kræves og medfølger ikke. Fås kun i Nordamerika.; 8 HP Support Assistant kræver Windows og internetadgang.; 9
Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs afhænger af din geografiske placering. Service starter på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Der findes flere oplysninger på
www.hp.com/go/cpc. HP services er omfattet af de relevante HP vilkår og betingelser for den leverede service, eller som blev overbragt til kunden, da denne foretog købet. Kunden kan have ekstra lovbestemte
rettigheder i henhold til relevant lokal lovgivning, og disse rettigheder er ikke på nogen måde påvirket af de HP-vilkår og betingelser for service eller den HP-garanti, der følger med dit HP-produkt.
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Tekniske specifikationer ansvarsfraskrivelser
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. Find flere oplysninger på http://www.microsoft.com.; 2 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 programmer, 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
ydelse,; 3 I forbindelse med harddiske er 1 GB = 1 million byte. Den faktiske, formaterede kapacitet er mindre. Op til 30 GB af diskpladsen (Windows 8.1) er reserveret til systemgendannelsessoftware.; 4 Trådløst
adgangspunkt og internettjeneste skal anskaffes separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.; 5 Skal anskaffes særskilt eller som ekstratilbehør.; 6 HDMI-kabel skal anskaffes særskilt; 7 Der
kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder.; 8 Kræver internetadgang.; 9 McAfee Internetsikkerhed er en 30-dages prøveperiode. Du skal have internetadgang for at kunne modtage opdateringer. Første opdatering er
inkluderet. Abonnement kræves til efterfølgende opdateringer.; 10 HP ePrint kræver separat anskaffet WLAN-modul, trådløst adgangspunkt og internetforbindelse til HP web-kompatible printere. Læs mere på
http://www.hpconnected.com.
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Få mere at vide på
www.hp.eu/notebooks
Kom i kontakt med HP Financial Services

Kom i kontakt med HP Financial Services for at implementere nyskabende teknologier, der er afgørende for at skabe forretningsværdi og konkurrencedygtig differentiering. Find flere
oplysninger på www.hp.com /go/hpfs.

Tilmeld dig opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
Specifikke egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der
følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle
fejl eller udeladelser i dette dokument. Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8.1. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat
anskaffet hardware for at kunne få fuldt udbytte af Windows 8.1-funktionerne. Læs mere på http://www.microsoft.com/windows Microsoft, Windows og
Windows-logoet er amerikansk registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og bruges af
Hewlett-Packard Company under licens. Intel og Core er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA
og andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
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