Datasheet

HP Pro x2 410 G1 notebook pc
Deze detachable 2-in-1 past zich
aan uw drukke werkdag aan. Werk
met het afneembare toetsenbord
en neem alleen de tablet mee om
onderweg verbonden te blijven.

HP raadt Windows aan.
Maak vast. Neem los.
U wisselt in een handomdraai tussen toetsenbord- en tabletbediening. U kunt de tablet moeiteloos losnemen van,
en weer vastmaken aan, het toetsenbord dankzij het duurzame, mechanische scharnierontwerp.
Met multi-touch bewegingsondersteuning werkt u op een boeiende manier.
Nooit meer last van een zoemende ventilator. Uw systeem werkt stil, zonder luidruchtige hardware of lelijke
ventilatie-openingen, dankzij een innovatief, ventilatorloos ontwerp.
Pure prestatiekracht.
U werkt efficiënt met deze Windows 8.11 tablet met Intel Core processoren en solid-state schijven.
Start applicaties en wissel tussen applicaties met touch in het snelle, dynamische Windows 8.1.1
Voer uw zwaarste taken snel uit dankzij de uiterst responsieve 4e generatie Intel® Core™ i3/i5 processoren.2
Ontdek de razendsnelle solid-state schijven die uw tempo moeiteloos bijhouden. Met de snelle, efficiënte HP
solid-state schijf kunt u zonder onderbrekingen of vertragingen doorwerken.
Eersteklas luister- en kijkervaring.
Uw videogesprekken3 verlopen helder en duidelijk dankzij twee webcams, een HD-scherm4 en Beats Audio™.
Geniet van een rijk, overrompelende geluid.
Twee Full HD webcams4 zorgen voor een heldere, gedetailleerde weergave, ook in schaars verlichte omgevingen.
Maak draadloos verbinding met uw WiDi-apparaten.5
Synchroniseer foto's en muziek met HP Connected Photo6 en HP Connected Music.7
HP ondersteuning.
Altijd beschikbare zelfhulp-ondersteuning is in uw pc ingebouwd en de gehele levensduur van de pc inbegrepen.8
Met HP Care Pack met Accidental Damage Protection heeft u geen directe kosten voor reparatie of vervanging en
ontvangt u service op locatie.9
Relax. Als u de standaard garantie uitbreidt met HP Care Packs, krijgt u meer of langer deskundige ondersteuning.9
De geïntegreerde Trusted Platform Module 1.2 (TPM) biedt hardware-gebaseerde encryptiesleutels om uw data,
e-mail en gebruikersgegevens te beveiligen.
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HP raadt Windows aan.

Besturingssysteem

Windows 8,1 Pro 641
Windows 8.1 641

Processorfamilie

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

Processor

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

Chipset

Chipset is geïntegreerd met de processor

Geheugen

Tot 4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Geheugenslots: Ingebouwd

Interne opslag

64 GB tot 256 GB M.2 SSD3

Scherm

29,46 cm (11,6-inch) diagonaal IPS HD UWVA plat LED-backlit touchscreen (1366 x 768)7

Video

Intel® HD Graphics 42007

Audio/Visueel

HP Beats Audio™; Twee luidsprekers (aan voorzijde); Één digitale microfoon met echo- en ruisonderdrukking; Hoofdtelefoon-/lijnuitgang (ondersteunt
Beats Audio) en microfooningang (combo)

Ondersteuning voor
draadloos gebruik

Intel dual-band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n (2 x 2) WiFi en Bluetooth® 4.0 combo; Ralink RT3290LE 802.11b/g/n (1 x 1) en Bluetooth® 4.0 combo4,5

Uitbreidingsslots

1 3-in-1 micro-SD (tablet); 1 3-in-1 SD met UHS (basis)

Poorten en connectoren

1 USB 3.0 (basis); 1 USB 2.0 (basis); 1 HDMI 1.4a (basis); 1 hoofdtelefoon/microfoon combo (basis); 1 hoofdtelefoon/lijnuitgang en microfooningang
comboconnector (tablet); 1 dockingconnector (tablet); 1 dockingconnector naar tablet (basis); 1 zwakstroom (basis); 1 zwakstroom (tablet)6

Invoerapparaat

Standaard eiland-stijl toetsenbord
Clickpad met imagesensor voor multi-touch bewegingsondersteuning
HP Full HD-webcam (ingebouwd, naar voren gericht); HP Full HD-webcam (ingebouwd, naar achteren gericht)7,8

Software

Adobe® Shockwave Player; 7-Zip; Koop Office; HP Connected Photo; HP ePrint; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; SkyDrive; Kindle; Windows
Live MovieMaker; McAfee LiveSafe 30 dagen gratis op proef (internettoegang is vereist. Eerste 30 dagen inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist
voor live updates.); Klaar voor Skype; Photo Gallery9,10

Beveiliging

Ingebouwde TPM 1.2 beveiligingschip

Afmetingen

30,3 x 20.76 x 2,23 cm (clamshell); 30,3 x 19,3 x 1,16 cm (tablet)

Gewicht

Vanaf 0,816 kg

Voeding

45-Watt Smart netadapter (extern)

Type batterij

2-cels (28 Watt/uur) polymeren (tablet); 2-cels (21 Watt/uur) polymeren (basis)

Garantie

1 jaar garantie (upgrades worden apart verkocht), 1 jaar garantie op de primaire batterij
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP mobiele USB NLS
dvd-rw-drive

De HP mobiele dvd/rw is een externe optische drive voor laptops of mini's die geen interne optische drive bevatten. De
externe drive is geschikt voor cd's/dvd's en ondersteunt lezen/schrijven. Hij wordt aangesloten op de USB 2.0-poort van
de computer en een netadapter is inbegrepen.

Bestelnr.: A2U57AA

HP 3001pr USB
3.0-poortreplicator

Ontdek uw ideale, platform-onafhankelijke hot-deskingoplossing om online te gaan en één extern scherm en tot drie
USB-apparaten aan te sluiten.

3 jaar onsite op de volgende
werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus
Bestelnr.: UK703E

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

Bestelnr.: F3S42AA
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Voetnoten
Een internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen.; 2 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het
gebruik van deze technologie. Voor 64-bits computergebruik op Intel®-architectuur is een computer nodig met een processor, chipset, BIOS, besturingssysteem, stuurprogramma's en toepassingen die de Intel®
64-architectuur ondersteunen. De processor werkt niet (ook niet als 32-bits processor) zonder een BIOS dat Intel® 64 ondersteunt. De prestaties variëren, afhankelijk van uw hardware- en softwareconfiguratie. Intel's
nummering relateert niet aan het prestatieniveau.; 3 Internetservice is vereist, maar niet inbegrepen.; 4 High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van high-definition beelden.; 5 voor Intel® Wireless Display is
een aparte Wireless Display-ontvanger met een USB-poort en een HDTV of monitor met HDMI-ingang vereist. High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van high-definition beelden.; 6 Niet alle kenmerken
zijn in alle landen beschikbaar. Ondersteund op Android- en iOS-besturingssystemen. Downloaden van de Snapfish by HP mobiele app en een Snapfish-abonnement zijn vereist. Een internetabonnement is vereist, maar
niet inbegrepen.; 7 Niet alle kenmerken zijn in alle landen beschikbaar. Voor streamingservices is een betaald abonnement vereist. Ondersteunt mogelijk niet alle muziekbestanden. Niet compatibel met DRM-tracks.
Internettoegang is vereist, maar niet inbegrepen. Alleen in Noord-Amerika beschikbaar.; 8 Voor HP Support Assistant is Windows en internettoegang vereist.; 9 Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs variëren
afhankelijk van de locatie. De service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/cpc. Voor HP services gelden de
van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de Klant worden verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende lokale wetgeving nog andere rechten, de HP Terms and
Conditions of Service en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk vastgelegde rechten.
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Technische specificaties disclaimers
Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities van Windows 8.1. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows 8.1 volledig te
benutten. Kijk op http://www.microsoft.com voor meer informatie.; 2 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het
gebruik van deze technologie. Voor 64-bits computergebruik op Intel®-architectuur is een computer nodig met een processor, chipset, BIOS, besturingssysteem, stuurprogramma's en toepassingen die de Intel®
64-architectuur ondersteunen. De processor werkt niet (ook niet als 32-bits processor) zonder een BIOS dat Intel® 64 ondersteunt. De prestaties variëren, afhankelijk van uw hardware- en softwareconfiguraties. Intel's
nummering relateert niet aan het prestatieniveau.; 3 Voor vaste schijven, GB = 1 miljard bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 30 GB (voor Windows 8.1) van de systeemschijf is gereserveerd voor
systeemherstelsoftware.; 4 Wireless access point en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.; 5 Wordt apart of als optionele add-on
verkocht.; 6 HDMI-kabel moet apart worden gekocht; 7 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.; 8 Internettoegang is vereist.; 9 McAfee Internet Security is een evaluatieversie voor 30 dagen.
Internettoegang vereist om updates te ontvangen. Eerste update inbegrepen. Voor verdere updates is een abonnement vereist.; 10 Voor HP ePrint is een apart aan te schaffen WLAN-module, een wireless access point en
een internetverbinding naar de HP web-compatibele printer vereist. Kijk voor meer informatie op www.hpconnected.com.
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Meer informatie op
www.hp.eu/notebooks
Werk samen met HP Financial Services

Werk samen met HP Financial Services om de innovatieve technologieën te implementeren die uw bedrijf winst en een concurrentievoordeel opleveren. Kijk voor meer informatie over
www.hp.com/go/hpfs.

Teken nu in op updates
www.hp.com/go/getupdated
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document
kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is
vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra
garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal. Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities van Windows 8,1.
Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van Windows 8.1 volledig te benutten. Kijk op
http://www.microsoft.com/windows voor meer informatie. Microsoft, Windows en het Windows logo zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft
Corporation. Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Intel en Core
zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Alle overige
handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.
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