Dataark

HP Pro x2 410 G1 bærbar PC
Få avtakbar 2-i-1 som kan
tilpasses din travle arbeidshverdag.
Arbeid med et avtakbart tastatur
og bytt deretter enkelt til nettbrett
for å forbli tilkoblet når du er på
farten.

HP anbefaler Windows.
Sett alt sammen. Ta det fra hverandre.
Arbeid med tastatur og bytt til nettbrett i én bevegelse. Koble nettbrettet uanstrengt til og fra tastaturet ved hjelp
av en robust mekanisk hengseldesign.
Kommuniser og arbeid med større innlevelse med flerberøringsbevegelser.
Si farvel til surrende vifter. Systemet er stillegående, uten støyende maskinvare eller upraktiske luftespalter, takket
være innovativ design som eliminerer viften.
Kraft til å yte.
Arbeid effektivt med dette Windows 8.1-nettbrettet1 med Intel Core-prosessorer og SSD-stasjoner.
Start opp og bytt programmer ved berøring med det raske og enkle Windows 8.1.1
Hold tritt med de mest krevende oppgavene med hastigheten og ytelsen til fjerdegenerasjons Intel® Core™
i3/i5-prosessorer.2
Møt de lynraske SSD-stasjonene som holder tritt med alle dine behov. En SSD-stasjon fra HP er rask og effektiv og
hjelper deg med å utføre oppgaver uten stopp eller stans.
Imponerende audiovisuell opplevelse.
Få klarere, skarpere webchatting3 med en forskjell du kan se og høre, takket være to webkameraer, en HD-skjerm4
og Beats Audio™.
Konstruert for en rik og oppslukende lydopplevelse.
To full HD-webkameraer4 fanger alle detaljer med livaktig klarhet, selv i dårlig lys.
Koble deg trådløst til WiDi-klare enheter.5
Synkroniser bilder og musikk med HP Connected Photo6 og HP Connected Music.7
HP kundestøtte.
Få alltid tilgjengelig selvhjelpsstøtte innebygd i PCen, i hele levetiden til PCen, inkludert.8
HP Care Pack med uhellsbeskyttelse (ADP) hjelper deg å unngå uforutsette reparasjons- eller innbyttekostnader og
sørger for service på døren.9
Slapp av. Du har profesjonell støtte i ryggen når du forlenger og utvider standardgarantien med HP Care Pack.9
Den innebygde Trusted Platform Module 1.2 (TPM) sørger for maskinvarebaserte krypteringsnøkler for å sikre data,
e-post og påloggingsopplysninger.
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Operativsystem

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641

Prosessorfamilie

Intel® Core™ i5-prosessor; Intel® Core™ i3-prosessor2

Prosessor

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

Brikkesett

Brikkesett er integrert i prosessor

Minne

Inntil 4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Minnespor: Om bord

Internt lager

64 GB inntil 256 GB M.2 SSD3

Skjerm

29,46 cm (11,6" diagonalt) IPS HD UWVA tynn LED-bakbelyst berøringsskjerm (1366 x 768)7

Grafikk

Intel® HD Graphics 42007

Lyd/bilde

HP Beats Audio™; To høyttalere (frontvendte); Én digital mikrofon med ekkokansellering, støyreduksjon; Hodetelefon/linjeutgang (støtter Beats) og
mikrofoninngang (kombinert)

Trådløsstøtte

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

Utvidelsesspor

1 3-i-1 mikro-SD (nettbrett); 1 3-i-1 SD med UHS (base)

Porter og kontakter

1 USB 3.0 (base); 1 USB 2.0 (base); 1 HDMI 1.4a (base); 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt (base); 1 kombinert hodetelefon-/linjeutgang og
mikrofoninngang (nettbrett); 1 forankringskontakt (nettbrett); 1 forankringskontakt for nettbrett (base); 1 likestrøm (base); 1 likestrøm (nettbrett)6

Innenhet

"Island-style"-tastatur i full størrelse
Clickpad m/bildesensor som støtter flerberøringsbevegelser
HP full HD-webkamera (integrert frontvendt); HP full HD-webkamera (integrert bakovervendt)7,8

Programvare

Adobe® Shockwave Player; 7-Zip; Kjøp Office; HP Connected Photo; HP ePrint; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; SkyDrive; Kindle; Windows Live
MovieMaker; McAfee LiveSafe 30-dagers gratis prøvetilbud (Krever Internett-tilgang. Første 30 dager inkludert. Abonnement kreves for senere
live-oppdateringer.); Skype-klar; Fotogalleri9,10

Sikkerhet

TPM 1.2 innebygd sikkerhetsbrikke

Mål

30,3 x 20,76 x 2,23 cm (lukket); 30,3 x 19,3 x 1,16 cm (nettbrett)

Vekt

Starter på 0,816 kg

Strøm

45 W Smart strømadapter (ekstern)

Batteritype

2-cellers (28 Wh) polymer (nettbrett); 2-cellers (21 Wh) polymer (base)

Garanti

1 års begrenset garanti (oppgraderinger tilgjengelig, selges separat), 1 års begrenset garanti på primærbatteri
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP Mobile USB NLS
DVD-RW-stasjon

HP mobil DVD RW-stasjon sørger for en ekstern optisk stasjon til en bærbar PC eller Mini-enhet som ikke har noen intern
stasjon. Den eksterne stasjonen har CD/DVD-støtte i tillegg til lese/skrivefunksjonalitet. Den kobles til datamaskinen via
USB 2.0-porten, og en strømadapter er inkludert.

Produktnummer: A2U57AA

HP 3001pr USB 3.0
portreplikator

Bli kjent med den plattformuavhengige løsningen for tilkobling til Internett og tilkobling til én enkelt ekstern skjerm og
opptil tre USB-tilkoblede enheter.

3 år, neste virkedag på
stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt
Produktnummer: UK703E

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: F3S42AA
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Fotnoter
Internett-tjeneste er påkrevd og ikke inkludert; 2 Multi-Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre
seg denne teknologien. 64-bits databehandling med Intel®-arkitektur krever en datamaskin med prosessor, brikkesett, BIOS, operativsystem, enhetsdrivere og programmer som er klargjort for Intel® 64-arkitekturen.
Prosessorer vil ikke fungere (inkludert 32-bits behandling) uten en BIOS som er klar for Intel® 64-arkitekturen. Ytelsen varierer, avhengig av konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål
for høyere ytelse.; 3 Internett-tjeneste er påkrevd og ikke inkludert; 4 HD-innhold (High Definition) er nødvendig for å vise HD-bilder.; 5 Intel® Wireless Display krever en separat Wireless Display-mottaker med en USB-port
og en HDTV eller skjerm med HDMI-inngang. HD-innhold (High Definition) er nødvendig for å vise HD-bilder.; 6 Tilgjengeligheten av funksjoner varierer fra land til land. Støttes på Android- og IOS-operativsystemer.
Nedlasting av mobil Snapfish by HP-app og Snapfish-medlemskap er påkrevd. Internett-tjeneste er påkrevd, men ikke inkludert.; 7 Tilgjengeligheten av funksjoner varierer fra land til land. Strømmingstjenester kan kreve
et betalt abonnement. Er kanskje ikke kompatibel med alle musikkfiler. Ikke kompatibel med DRM-spor. Internett-tilgang er påkrevd, men ikke inkludert. Bare tilgjengelig i Nord-Amerika.; 8 HP Support Assistant krever
Windows og Internett-tilgang.; 9 Servicenivåer og svartider for HP Care Packs kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Besøk
www.hp.com/go/cpc for mer informasjon. HP-tjenester reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge - Standard Betingelser – Salg & Service, eller som kunden fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder
kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder for
HP-produktet.
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Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
Det er ikke alle funksjoner som er tilgjengelig i alle versjoner av Windows 8.1. Det kan hende at systemer krever oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere og/eller programvare for å kunne utnytte
funksjonaliteten i Windows 8.1 fullt ut. Se http://www.microsoft.com for detaljer.; 2 Multi Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke
nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg denne teknologien. 64-bits databehandling med Intel®-arkitektur krever en datamaskin med prosessor, brikkesett, BIOS, operativsystem, enhetsdrivere og programmer som er
klargjort for Intel® 64-arkitekturen. Prosessorer vil ikke fungere (inkludert 32-bits behandling) uten en BIOS som er klar for Intel® 64-arkitekturen. Ytelsen varierer, avhengig av konfigurasjon av maskin- og programvare.
Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.; 3 For harddisker betyr GB = 1 milliard byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 30 GB (for Windows 8.1) systemdiskplass er reservert for
systemgjenopprettingsprogramvare.; 4 Trådløst tilgangpunkt og Internett-tjeneste kreves og selges separat. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.; 5 Selges separat eller som en
tilleggsfunksjon.; 6 HDMI-kabel selges separat; 7 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.; 8 Internett-tilgang kreves.; 9 McAfee Internet Security er en 30-dagers prøveperiode. Internett-tilgang kreves for å motta
oppdateringer. Første oppdatering inkludert. Abonnement kreves for etterfølgende oppdateringer.; 10 HP ePrint krever separat kjøpt WLAN-modul, trådløst tilgangspunkt og Internett-tilkobling til en webaktivert
HP-skriver. Se www.hpconnected.com for utfyllende informasjon.
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Lær mer på
www.hp.eu/notebooks
Ta kontakt med HP Financial Services

Ta kontakt med HP Financial Services for å implementere nyskapende teknologi som er viktig for å øke forretningsverdi og konkurransedyktig differensiering. Mer informasjon om
www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg
ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser. Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle versjoner av Windows 8,1. Det kan hende at
systemer krever oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows 8,1 fullt ut. Se http://www.microsoft.com/windows
for detaljer. Microsoft, Windows og Windows-logoen er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og
som brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Intel og Core er varemerker eller registrerte varemerker for Intel Corporation eller selskapets
datterselskaper i USA og andre land/regioner. Alle andre varemerker tilhører de respektive rettighetsinnehaverne.
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