Dataark

HP Pro x2 612 G1
Strøm til den bærbare – nemt og bekvemt.
Nyd det elegante design, der
kendetegner 2-i-1-enheden HP Pro x2
612 G1, som kan omdannes til en
tablet-pc, hvis du har travlt på farten.
Fås med valgfrie Intel®-processorer
med henblik på optimal ydelse. Frigør
det valgfrie HP Pro x2 612
G1-strømtastatur , så du kan arbejde
på tablet-pc'en, der er klar til
erhvervsbrug samt fuld af
sikkerhedsfunktioner, som kan
beskytte både enheden og
virksomheden.
2

3

● Windows 8.11
● Skærmstørrelse: 31,75 cm (12,5")
diagonalt

Designet til virksomheder.

● Før dig frem med det elegante design, der kendetegner den adskillelige 2-i-1-enhed HP Pro x2 612 G1, som er udstyret med en
stor HD- eller FHD-skærm3 på 31,75 cm (12,5") til fremstilling af indhold. Tablet-pc'en har en USB 3.0-port til dataoverførsel og
en valgfri højtydende HP Pro x2 612 G1 Wacom Pen11.

Adskillige købsmuligheder.

● Køb hele den adskillelige bærbare computer i dag, eller sammensæt den over længere tid. HP Pro x2 612 G1 fungerer sammen
med en række valgfrie tastaturer3, så man kan få en fuldgod erstatning for en bærbar computer samt få opfyldt sine rejsebehov.
Du kan købe HP Pro x2 612 G1 som tablet-pc eller adskillelig 2-i-1 med enten et strømtastatur eller et rejsetastatur.

Sikkerhed til virksomheder.

● Erstat den traditionelle bærbare computer med HP Pro x2 612 G1. 2-i-1-løsningerne hjælper dig med at levere varen vha. de
valgfrie Intel® Core™ i3/i5-processorer (4. generation)2, de hurtige solid state-drev samt den længere batterilevetid ved parring
med det valgfrie HP Pro x2 612 G1-strømtastatur.3

Sikkerhed til virksomheder.

● Med HP's sikkerhedsfunktioner kan du beskytte din HP Pro x2 612 G1 og dens data. HP Sure Start, HP BIOSphere, HP Client
Security5 og den valgfrie fingeraftrykslæser3 på tablet-pc'en beskytter enheden.

Med

● Du kan interagere med udvalgte modeller præcist og problemfrit ved hjælp af den valgfrie HP Pro x2 612 G1 Wacom Pen11 med
fremragende trykfølsomhed og intelligent teknologi til afvisning af håndflader.
● Fungerer som en fuldgyldig bærbar computer gennem anvendelse af de to USB 3.0-porte, DisplayPort-stikket samt VGA og RJ45
på HP Pro x2 612 G1-strømtastaturet.3 Strømtastaturet understøtter også virksomhedsdocking vha. et sidestik til den valgfrie
HP UltraSlim-dockingstation.3
● HP Pro x2 612 G1-rejsetastaturet6 er let at have med på rejsen og gør det muligt at bevare produktiviteten på farten.
● Den valgfrie Qualcomm® Gobi™ 4G LTE 10-tilslutning sikrer hurtige, pålidelige og sikre trådløse forbindelser, så du kan arbejde
stort set hvor som helst i verden. Og med dataabonnementer, der passer til din virksomheds behov, kan du undgå ekstraudgifter
til trådløse hotspots på farten.
● Du får nem integration med HP Client Management Solutions8 fra LANDesk7 (valgfrit) samt Intel® vPro-teknologi.3,8
● Beskyt dine vigtige data med TPM, en chipkortlæser og den valgfrie fingeraftrykslæser.3
● HP BIOSphere beskytter de driftskritiske data og systemer vha. brugertilpasset sikkerhed.4
● Beskyt dine data, enhed og din identitet med HP Client Security.5
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HP Pro x2 612 G1
Specifikationstabel

Tilgængelige operativsystemer

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 7 Professional 64 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 10 Pro)2
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 8.1 Pro)3
FreeDos 2.0

Processorfamilie4

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

Tilgængelige processorer4

Intel® Core™ i5-4302Y med Intel HD-grafikkort 4200 (1,6 GHz, op til 2,3 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 3 MB cache, 2 kerner); 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)

Chipsæt

Chipsættet er integreret med processoren

Maksimal hukommelse

Op til 8 GB DDR3L-1600 SDRAM 5
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Indbygget hukommelse (modul på 4 GB eller 8 GB)

Internt storage

64 GB Op til 256 GB M.2 SSD6
Op til 256 GB M.2 SE SSD6

Skærm

LED-bagbelyst berøringsskærm på 31,75 cm (12,5", diagonalt) og med HD UWVA eDP 1.2 (1366 x 768); LED-bagbelyst berøringsskærm på 31,75 cm (12,5", diagonalt) og med
FHD UWVA eDP 1.3 (1920 x 1080)9

Tilgængelige grafikkort

Integreret: Grafikkort integreret i processor

Lyd

HD-lyd med DTS Sound+; To højtalere (peger fremad); To mikrofoner med formindskelse af ekko og støjdæmpning; Kombineret hovedtelefonudgang og mikrofonindgang

Trådløse teknologier

Kombination af Intel Dual Band Wireless-AC 7260AN 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi og Bluetooth® 4.0; Kombination af Intel Dual Band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n (2x2) Wi-Fi
og Bluetooth® 4.0; Kombination af Broadcom 802.11b/g/n (1x1) og Bluetooth® 4.0; Mobilt HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G-bredbånd; Mobilt HP hs3110
HSPA+-bredbånd7,8

Kommunikation

Intel NIC (10/100/1000)

Udvidelsesstik

1 microSD (tablet-pc); 1 mikro-SIM-kort (tablet-pc); 1 SD (strømtastatur); 1 chipkortlæser
(understøtter SD, SDHC, SDXC)

Porte og stik

1 USB 3.0 (tablet-pc); 1 dockingstik til bund (tablet-pc); 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik (tablet-pc); 1 4,5-mm AC-port med flere ben (tablet-pc); 1 DisplayPort 1.2
(strømtastatur); 1 USB 3.0 til opladning (strømtastatur); 1 dockingstik til tablet-pc (strømtastatur); 1 sidedockingstik (bund); 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik
(strømtastatur); 1 4,5-mm AC-port med flere ben (strømtastatur); 1 RJ-45 (strømtastatur); 1 VGA (strømtastatur)

Inputenhed

Strømtastatur med dræn og tastatur, der kan modstå spild og er i fuld størrelse; Bagbelyst tastatur i fuld størrelse, der kan modstå spild (valgfrit)18
Strømtastatur med pegefelt i fuld størrelse udstyret med tænd/sluk-knap, tovejs-scrolning, tryk og bevægelser aktiveret, scrolning med to fingre, zoom med to fingre (knib)18,19

Webcam

FHD-webkamera på forsiden, 2 MP og 1080p; FHD-kamera på bagsiden, 5 MP og 1080p9

Tilgængelig software

HP ePrint-driver; HP Manageability (kræver aktivering); HP PageLift; HP Support Assistant10,11,12,24

Sikkerhedsstyring

TPM 1.2/2.0 (Infineon, loddet ind); HP-fingeraftrykslæser (tilbehør); Indbygget chipkortlæser (aktiv); Godkendelse inden genstart (adgangskode, chipkort); HP Client Security; HP File
Sanitizer; HP Drive Encryption; Absolute Persistence-modul; HP Device Access Manager med "Just in Time"-godkendelse; HP SpareKey; Microsoft Security Defender13,14,15,16

Strømforsyning

Smart RC-vekselstrømadapter, 45 W
4-cellers litium-ion-batteri på 29,3 Wh med polymerer samt lang levetid (tablet-pc); 2-cellers litium-ion-batteri på 25 Wh med polymerer samt lang levetid (strømtastatur)
20,21,22,23

Mål

31,7 x 23,95 x 2,33 cm (muslingeskal); 30,7 x 20,95 x 1,28 cm (tablet-pc)

Vægt

Fra 0,91 kg (tablet-pc); Fra 1,86 kg (tablet-pc med strømtastatur)
(Laveste vægtkonfiguration. Vægten afhænger af konfigurationen. Se QuickSpecs.)

Miljøansvar

Lav halogen17

Garanti

1 års begrænset garanti (Care Packs kan fås som tilbehør, sælges separat), 1 års begrænset garanti på det primære batteri og strømtastaturbatteriet.
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP 2013
UltraSlim-dockingstation

Hurtig og nem udvidelse af skærmen, netværket og enhedsforbindelserne, så du tilpasser en altid parat arbejdsplads
med den HP's ultraslanke 2013-dockingstation, som er et enkelt sidedæksel, der skydes ind med et klik, og som er
beregnet til udvalgte, ultraslanke HP EliteBook-notebook-pc'er.

Produktnummer: D9Y32AA

HP's eksterne USB
dvd/rw-drev

Det eksterne HP-USB-DVD/RW-drev tilsluttes en ledig USB-port på pc'en 1, så du får øjeblikkelig adgang til afspilning og
brænding af optiske medier.

HP slank, professionel
messenger-taske til
Ultrabook

HP's slanke Ultrabook messenger-taske – en elegant, holdbar og kompakt messenger-taske, der er bygget til
Ultrabook™.1 Et sort, kipret stof, der fremhæves vha. gråt skotskternet stof kombinerer både form og funktioner for at
hjælpe med at beskytte din hardware og give dig et poleret udseende.

HP Touch to Pair Mouse

Få ekstra fleksibilitet og funktionalitet, og hold din arbejdsplads fri for rod med verdens første trådløse NFC-mus (Near
Field Communication), der omgående kan bindes og oprette forbindelse til en Bluetooth®-kompatibel tablet-pc eller
Ultrabook™.*

Produktnummer: F2B56AA

Produktnummer: F3W14AA

Produktnummer: H6E52AA

Slank HP 65
W-vekselstrømsadapter

Du vil kunne arbejde produktivt med HP Slim 65 W-kombinationsadapter, som kan tilføre strøm til din bærbare HP
Business- eller Ultrabook™-computer.

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: U4391E

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

Produktnummer: H6Y82AA
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Fodnoter
1 Ikke alle funktioner kan bruges i alle versioner af Windows. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware, drivere og/eller software for at udnytte funktionaliteten i Windows fuldt ud. Se http://www.microsoft.com.

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-computersystem påkrævet. Ydeevnen afhænger af hardware- og

softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
3 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør
4 Funktionerne i HP BIOSphere kan variere afhængigt af pc'ens platform og konfiguration.
5 Kræver Windows.
7 LANDesk-software skal anskaffes særskilt. De administrerede enheder skal være tilsluttet administrationsserveren. Kræver aktiv vedligeholdelsestjeneste for LANdesk. Funktionen Slet udfører en "nulstilling af Windows 8" og kræver Windows 8. Funktionen Lås
udfører kommandoen "Lås computer" i Windows.
8 Visse funktioner i denne teknologi, f.eks. Intel® Active Management Technology og Intel Virtualization Technology, kræver ekstra tredjepartssoftware for at kunne køre. Det afhænger af udbyderne af tredjepartssoftware, om der vil være kommende "virtuelle
udstyrsprogrammer" til rådighed til Intel vPro-teknologien. Der kræves Windows.
9 Forudsætter anvendelse af operativsystemet Microsoft Windows.
10 De indbyggede Qualcomm® Gobi®-moduler findes i en række udvalgte HP-produkter og kræver abonnement på trådløse datatjenester samt netværksunderstøttelse. De fås ikke i alle lande. Kontakt tjenesteudbyderen vedrørende dækningsområde og udbud.
4G LTE fås ikke i alle områder. Forbindelseshastighederne afhænger af placering, miljø, netværksforhold og andre faktorer.
11 HP Pro x2 612 Wacom Pen fås som konfigurerbart tilbehør på modeller, der bestilles med en digitizer-skærm. Modeller uden en indbygget digitizer eller som ikke er kompatible med HP Pro x2 612 Wacom Pen.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1 Ikke alle funktioner kan bruges i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemet skal muligvis opgraderes, og/eller der skal anskaffes hardware, drivere, software eller BIOS-opdatering, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 er

automatisk opdateret og altid aktiveret. Der kan forekomme gebyrer for ISP og ekstra systemkrav på et tidspunkt i forbindelse med opdateringer. Se http://www.microsoft.com.
2 Windows 7 Professional er forudinstalleret på dette system, og der medfølger også en licens og et medie til Windows 10 Pro. Du kan kun bruge én version af Windows ad gangen. Hvis du vil skifte mellem versionerne, skal du først afinstallere den ene version og
dernæst installere den anden. Du skal sørge for at sikkerhedskopiere alle data (filer, billeder mv.), før du afinstallerer og installerer operativsystemer, så du undgår at miste data.
3 Det er ikke alle Windows-funktioner, der er til rådighed, når der opdateres/opgraderes til Windows 8.1 Pro Update på Windows 7-pc'er. Dit system kræver muligvis brug af yderligere hardware, drivere, software, firmware og/eller en BIOS-opdatering. Du kan finde
udførlige oplysninger om opdatering på www.windows.com/everywhere.
4 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-computersystem påkrævet. Ydeevnen afhænger af hardware- og
softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
5 Den maksimale hukommelseskapacitet gælder for 64-bit Windows-operativsystemer. For 32-bit Windows-operativsystemer vil al hukommelse over 3 GB muligvis ikke være tilgængelig på grund af systemressourcebegrænsninger.
6 I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske, formaterede kapacitet er mindre. Op til 30 GB for Windows 8 er reserveret til systemgendannelsessoftware.
7 Trådløst internet er en valgfri tilføjelse, der kræver et trådløst adgangspunkt samt en internettjeneste (ikke inkluderet). Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.
8 Mobilt bredbånd fås som tilbehør og kræver fabrikskonfiguration. Der kræves en separat anskaffet servicekontrakt ved brug. Du kan få flere oplysninger om dækning og udbud i dit område hos udbyderen. Forbindelseshastighederne afhænger af placering, miljø,
netværksforhold og andre faktorer. 4G LTE fås ikke til alle produkter og i alle områder.
9 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder.
10 ePrint kræver internetforbindelse til en HP printer med internetadgang. Der kræves HP ePrint-kontoregistrering. Find en liste over kvalificerede printere, understøttede dokumenter og billedtyper samt andre oplysninger på www.hp.com/eprint
11 HP Support Assistant: Kræver internetadgang
12 HP PageLift kræver Windows 8.
13 Client Security kræver Windows.
14 File Sanitizer er til de brugstilfælde, der er skitseret i DOD 5220.22-M-supplementet. Understøtter ikke Solid State-drev (SSD'er). Der kræves indledende opsætning. Weboversigten slettes kun i Internet Explorer- og Firefox-browsere og skal aktiveres af
brugeren. I Windows 8.1 skal brugeren slå udvidet dækning fra i IE11 for at kunne destruere med browserlukningsfunktionen.
15 Drevkryptering kræver Windows. Data er beskyttet før log ind på Drevkryptering. Hvis pc'en slukkes eller sættes i dvaletilstand, bliver man logget ud af Drevkryptering, og det forhindrer dataadgang.
16 BIOS Absolute Persistence-modulet leveres slukket og aktiveres, når kunderne tegner og aktiverer et abonnement. Servicen kan være begrænset. Kontakt Absolute vedrørende tilgængeligheden uden for USA. Den valgfrie abonnementstjeneste i en Absolut
Recovery-garanti er en begrænset garanti. Der gælder visse betingelser. Find alle oplysninger på: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Recovery Guarantee-betalingen ugyldiggøres, hvis Data Delete anvendes. Kunderne
skal først underskrive en forudgående godkendelsesaftale og enten oprette en pinkode eller købe en eller flere RSA SecurID-amuletter fra Absolute Software for at kunne bruge Data Delete-tjenesten.
24 Den integrerede Intel® WiDi-funktion findes kun i visse opsætninger og kræver separat anskaffelse af projektor, tv eller computerskærm med integreret eller ekstern WiDi-modtager. Eksterne WiDi-modtagere skal sluttes til projektoren, tv- eller
computerskærmen via et HDMI-standardkabel, der også skal købes separat.

Få mere at vide på
www.hp.eu/notebooks
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og planer for teknologiopdatering, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine it-mål. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2015 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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