Taulukot

HP Pro x2 410 G1 -kannettava
Saat kahtena laitteena toimivan
tietokoneen, joka mukautuu
kiireisen työpäivän tarpeisiin. Voit
työskennellä käyttämällä
irrotettavaa näppäimistöä ja siirtyä
sitten helposti käyttämään
taulutietokonetta, kun lähdet
liikenteeseen.

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.
Yhdistä. Irrota.
Voit työskennellä näppäimistöä käyttäen ja vaihtaa sitten taulutietokoneen käyttöön yhdellä kädenliikkeellä. Voit
kiinnittää ja taulutietokoneen helposti näppäimistöön ja irrottaa sen yhtä kätevästi kestävän mekaanisen saranan
avulla.
Monikosketuselein työskentely ja vuorovaikutus tulevat entistä mielenkiintoisemmiksi.
Heitä hyvästit tuulettimien hurinalle. Innovatiivinen suunnittelu on mahdollistanut tuulettimien jättämisen pois,
joten järjestelmässä ei ole meteliä pitäviä osia tai rumia tuuletusaukkoja.
Tehoa suorittamiseen.
Tällä Windows 8.11 -taulutietokoneella voi Intel Core -suoritinten ja SSD-levyjen ansiosta työskennellä tehokkaasti.
Nopeakäyttöinen Windows 8.11 mahdollistaa sovellusten käynnistämisen ja sovelluksesta toiseen vaihtamisen
kosketuksella.
Pysyt kaikkein vaativimpienkin tehtävien tasalla 4. sukupolven Intel® Core™ i3/i5 -suorittimien nopeuden ja
reagointikyvyn ansiosta.2
Saammeko esitellä salamannopeat SSD-levyt, joka suoriutuvat kaikista tehtävistä? Nopean ja tehokkaan HP:n
SSD-levyn avulla voit suorittaa tehtäväsi ilman taukoja ja jumiutumisia.
Vaikuttava ääni ja kuva.
Nauti selkeistä ja kirkkaista verkkokeskusteluista,3 joiden laadun takaavat kaksi verkkokameraa, teräväpiirtonäyttö4
ja Beats Audio™ -äänentoisto.
Suunniteltu tuottamaan täyteläinen ja vaikuttava kuuntelukokemus.
Kaksi täysteräväpiirtoista verkkokameraa4 saavat taltioitua jokaisen yksityiskohdan selkeästi – jopa hämärässä.
Voit yhdistää tietokoneen langattomasti WiDi-yhteyttä käyttäviin laitteisiin.5
HP Connected Photo6- ja HP Connected Music7 -palveluiden avulla voit synkronoida valokuvasi ja musiikkitiedostosi.
HP-tuki.
Nauti aina käytettävissä olevasta, tietokoneen koko käyttöiän ajan palvelevasta itsepalvelutuesta.8
HP Care Pack-vahinkosuojauspalvelu auttaa välttämään normaalista käytöstä johtuvat korjaus- ja vaihtokulut –
lisäksi palvelu tulee aivan kotiovellesi asti.9
Rentoudu. HP Care Pack -palvelupakettien asiantuntijatuki suojaa laitteesi, jos haluat pidentää tai laajentaa
takuuta.9
Sisäinen Trusted Platform Module (TPM) 1.2 tarjoaa laitteistopohjaisen salausavaimen suojaamaan tietosi,
sähköpostisi ja kirjautumistietosi.
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Käyttöjärjestelmä

Windows 8.1 Professional 641
Windows 8.1 641

Prosessorituoteperhe

Intel® Core™ i5 -suoritin Intel® Core™ i3 -suoritin2

Prosessori

Intel® Core™ i5-4202Y -suoritin ja Intel HD 4200 -grafiikkasuoritin (1,6 GHz, 3 Mt:n välimuisti, 2 ydintä) Intel® Core™ i3-4012Y -suoritin ja Intel HD 4200
-grafiikkasuoritin (1,5 GHz, 3 Mt:n välimuisti, 2 ydintä)2

Piirisarja

Suorittimeen integroitu piirisarja

Muisti

Enintään 4 Gt 1 600 MHz DDR3L SDRAM
Muistipaikat: Onboard

Sisäinen tallennustila

64 Gt enintään 256 Gt M.2 SSD3

Näyttö

Lävistäjältään 29,46 cm:n (11,6 tuuman) ohut, LED-taustavalaistu, teräväpiirtoinen IPS-UWVA-kosketusnäyttö (1 366 × 768)7

Näyttöominaisuudet

Intel® HD 4200 -grafiikkasuoritin7

Ääni/kuva

HP Beats Audio™; Kaksi kaiutinta (suunnattu käyttäjää kohti); Digitaalinen mikrofoni, jossa on kaiunpoisto ja melunsuodatus; Kuuloke-/linjalähtö
(Beats-tuki) ja mikrofonitulo (yhdistelmä)

Langattoman lähiverkon tuki Intel Dual Band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n (2×2) WiFi ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä; Ralink RT3290LE 802.11b/g/n (1x1) ja Bluetooth® 4.0
-yhdistelmä4,5
Laajennuspaikat

Yksi 3-in-1-microSD-kortinlukija (taulutietokoneessa); Yksi UHS-nopeuksinen 3-in-1-SD-kortinlukija (jalustassa)

Portit ja liittimet

1 USB 3.0 -portti (jalustassa); 1 USB 2.0 -portti (jalustassa); 1 HDMI 1.4a -liitäntä (jalustassa); 1 kuuloke–mikrofoni-yhdistelmä (jalustassa); 1
kuuloke-/linjalähtö–mikrofonitulo-yhdistelmä (taulutietokone); 1 telakkaliitäntä (taulutietokoneessa); 1 telakkaliitäntä taulutietokoneeseen (jalustassa); 1
akkuvirtaliitäntä (jalustassa); 1 akkuvirtaliitäntä (taulutietokoneessa);6

Syöttölaite

Täysikokoinen näppäimistö, erotetut näppäimet
Clickpad monipistetunnistuksella;
HP:n täysteräväpiirtoinen verkkokamera (kiinteä, käyttäjään päin); HP:n täysteräväpiirtoinen verkkokamera (kiinteä, käyttäjästä poispäin)7,8

Ohjelmisto

Adobe® Shockwave Player; 7-Zip; Osta Office; HP Connected Photo; HP ePrint; HP:n palautuksenhallinta; HP Support Assistant; SkyDrive; Kindle; Windows
Live MovieMaker; 30 päivän ilmainen McAfee LiveSafe -kokeilutarjous (Edellyttää internet-yhteyttä. Sisältää ensimmäiset 30 päivää. Jatkuvien päivitysten
saamiseen myöhemmin tarvitaan tilaus.); Skype-valmius; Valokuvagalleria9,10

Suojaus

Sisäinen TPM 1.2 -turvasiru

Mitat

30,3 x 20,76 x 2,23 cm (simpukkamallisena); 30,3 × 19,3 × 1,16 cm (taulutietokone)

Paino

Paino alkaen 0,816 kg

Virta

45 W:n Smart-verkkovirtalaite (ulkoinen)

Akun tyyppi

Kaksikennoinen (28 Wh:n) polymeeriakku (taulutietokoneessa); Kaksikennoinen (21 Wh:n) polymeeriakku (jalustassa)

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu (päivityksiä saatavana erikseen), yhden vuoden takuu perusakulle
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP Mobile USB NLS DVD-RW
-asema

HP:n mobiili-DVD-RW on erillinen optinen asema. Sopii lisävarusteeksi kannettavalle tietokoneelle tai minitietokoneelle,
jossa ei ole sisäistä asemaa. Ulkoinen asema tukee CD- ja DVD-levyjä. Sen toimintoihin kuuluvat luku ja kirjoitus. Se
liitetään tietokoneeseen USB 2.0 -portin kautta. Mukana tulee verkkolaite.

Tuotenumero: A2U57AA

HP 3001pr USB 3.0
-porttitoistin

Tutustu käyttöympäristöstä riippumattomaan hot desking -ratkaisuun, jolla voit käyttää verkkoa ja jonka voi yhdistää
ulkoiseen näyttöön ja jopa kuuteen USB-yhteyttä käyttävään laitteeseen.

3 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Kolmen vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi paikan päällä
seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: UK703E

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Tuotenumero: F3S42AA
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Alaviitteet
Vaaditaan Internet-palvelu, joka on hankittava erikseen.; 2 Monen ytimen tekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan
käytöstä. 64-bittinen tietojenkäsittely Intel®-ympäristössä edellyttää tietokonejärjestelmää, jonka suoritin, piirilevysarja, BIOS, käyttöjärjestelmä, laiteohjaimet ja sovellukset tukevat Intel® 64 -tekniikkaa. Suorittimet
eivät toimi (mukaan lukien 32-bittinen toiminta) ilman Intel® 64 -yhteensopivaa BIOS-ohjelmistoa. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.;
3 Vaaditaan Internet-palvelu - ei tule mukana.; 4 Teräväpiirtokuvan (HD) katseluun tarvitaan teräväpiirtomateriaalia.; 5 Intel® Wireless Display edellyttää erillistä langattoman näytön vastaanotinta, jossa on USB-portti,
sekä HDTV:tä tai HDMI-tuloliitännällä varustettua näyttöä. Teräväpiirtokuvan (HD) katseluun tarvitaan teräväpiirtomateriaalia.; 6 Toimintojen saatavuus vaihtelee maakohtaisesti. Tuki Android- ja iOS-käyttöjärjestelmille.
Edellyttää Snapfish by HP -mobiilisovelluksen lataamista ja Snapfish-jäsenyyttä. Edellyttää verkkopalvelua, joka on hankittava erikseen.; 7 Toimintojen saatavuus vaihtelee maakohtaisesti. Suoratoistopalvelut saattavat
edellyttää maksullista tilausta. Yhteensopivuutta kaikkien musiikkitiedostojen kanssa ei voida taata. Ei sovi yhteen DRM-tiedostojen kanssa. Edellyttää internet-yhteyttä, joka ei sisälly toimitukseen. Saatavilla ainoastaan
Pohjois-Amerikassa.; 8 HP Support Assistant edellyttää Windows-käyttöjärjestelmää ja internet-yhteyttä.; 9 HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella maantieteellisen sijainnin mukaan. Palvelu alkaa
laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/cpc. HP:n palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n
palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.
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Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows 8.1 -versioissa. Järjestelmät saattavat vaatia päivitettyjä ja/tai erikseen ostettavia laitteita, ohjaimia ja/tai ohjelmia voidakseen hyödyntää täysin Windows
8.1:n ominaisuuksia. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com.; 2 Monen ytimen tekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän
tekniikan käytöstä. 64-bittinen tietojenkäsittely Intel®-ympäristössä edellyttää tietokonejärjestelmää, jonka suoritin, piirilevysarja, BIOS, käyttöjärjestelmä, laiteohjaimet ja sovellukset tukevat Intel® 64 -tekniikkaa.
Suorittimet eivät toimi (mukaan lukien 32-bittinen toiminta) ilman Intel® 64 -yhteensopivaa BIOS-ohjelmistoa. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise
suurempaa suorituskykyä.; 3 Kiintolevyasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Järjestelmän palautusohjelmistolle on varattu enintään 30 Gt kiintolevytilaa (Windows 8.1).; 4
Langattomat tukiasemat ja tarvittavat internetpalvelut myydään erikseen. Julkisten liityntäpisteiden saatavuus on rajoitettu.; 5 Hankittava erikseen tai lisäominaisuutena.; 6 HDMI-johto hankittava erikseen.; 7 HD-kuvien
katselu edellyttää teräväpiirtosisältöä.; 8 Edellyttää internet-yhteyttä.; 9 McAfee Internet Security on 30 päivän kokeiluversio. Ohjelman päivittäminen edellyttää internet-yhteyttä. Ensimmäinen päivitys kuuluu pakettiin.
Jatkossa suoritettavat päivitykset edellyttävät tilausta.; 10 HP ePrint edellyttää erikseen hankittavaa WLAN-moduulia, langatonta tukiasemaa ja internet-yhteyttä verkkoon liitettyyn HP-tulostimeen. Katso tarkat tiedot
osoitteesta www.hpconnected.com.
1

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/notebooks
Hyödynnä HP:n taloudelliset palvelut

HP:n taloudellisten palvelujen voit ottaa käyttöön innovatiivisia tekniikoita, jotka lisäävät yrityksen arvoa ja auttavat erottumaan kilpailijoista. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Yksityiskohdat saattavat vaihdella mallin mukaan. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana
toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai
toimituksellisista virheistä tai puutteista. Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows 8.1:n versioissa. Järjestelmissä saatetaan tarvita uusia
ja/tai erikseen ostettavia laitteita, jotta Windows 8.1:n toimintoja voi hyödyntää täysin. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com/windows.
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