Taulukot

HP Pro x2 612 G1
Kannettavan virta, irrotettavaa kätevyyttä.
Sulavalinjainen HP Pro x2 612 G1
-hybriditietokone on muunnettavissa
menossa mukana pysyväksi
taulutietokoneeksi. Saatavilla erikseen
hankittavilla Intel ®-suorittimilla , jotka
takaavat parhaan mahdollisen
suorituskyvyn. Irrota lisävarusteena
saatava HP Pro x2 612 G1
-tehonäppäimistö , niin voit käyttää
yrityskäyttöön suunniteltua
taulutietokonetta, jossa on laitteesi ja
liiketoimintasi suojaavia
tietoturvaominaisuuksia.
2
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● Windows 8.11
● Näytön koko: lävistäjä 31,75 cm (12,5
tuumaa)

Suunniteltu yrityskäyttöön.

● Sulavalinjaisen HP Pro x2 612 G1 -hybriditietokoneen suurelta, lävistäjältään 31,75 cm:n (12,5 tuuman) näytöltä voi esitellä
tuottamaansa sisältöä teräväpiirtoisena tai täysteräväpiirtoisena3. Taulutietokoneessa on tiedonsiirtoon USB 3.0 -portti sekä
lisävarusteena saatava HP Pro x2 612 G1 Wacom -kynä3.

Useita ostosvaihtoehtoja.

● Osta täysin varusteltu hybridikannettava heti tai rakenna haluamasi kokoonpano ajan mittaan. HP Pro x2 612 G1 toimii
lisävarusteena hankittavien näppäimistöjen kanssa3, joista löytyy vaihtoehtoja niin täyteen kannettavan kokoonpanoon kuin
kokousten edellyttämiin matkustustarpeisiinkin. HP Pro x2 612 G1 -taulutietokoneeseen tai -hybriditietokoneeseen
tehonäppäimistön tai matkanäppäimistön.

Yritysten tarvitsemaa tietoturvaa.

● Vaihda perinteinen kannettava HP Pro x2 612 G1 -laitteeseen. Hybridiratkaisujen avulla voit optimoida tehokkuutesi, sillä niissä
on valinnaisina saatavat 4. sukupolven Intel® Core™ i3/i5 -suorittimet,2 nopeat SSD-asemat ja valinnaiseen HP Pro x2 612 G1
-tehonäppäimistöön yhdistettynä myös pidennetty akun käyttöaika.3

Yritysten tarvitsemaa tietoturvaa.

● HP:n suojausominaisuudet auttavat suojaamaan HP Pro x2 612 G1 -laitteen ja sen sisältämät tiedot. HP Sure Start, HP
BIOSphere, HP Client Security5 ja valinnainen sormenjälkitunnistin3 taulutietokoneessa auttavat pitämään laitteesi turvassa.

Ominaisuuksia

● Valittujen mallien käyttö HP Pro x2 612 G1 Wacom -kynällä11 on tarkkaa ja tasaista, sillä laitteessa on erittäin herkkä
paineentunnistus sekä älykäs tekniikka käden aiheuttamien painallusten huomiotta jättämiseen.
● Laite toimii täysin ominaisuuksin varustettuna kannettavana, sillä siinä on kaksi USB 3.0 -porttia, DisplayPort-liitäntä, VGA-portti
sekä RJ45-liitäntä HP Pro x2 612 G1 -tehonäppäimistössä.3 Tehonäppäimistö tukee myös yritystelakointia, sillä siinä on
sivuliitäntä valinnaiselle HP UltraSlim -telakointiasemalle.3
● HP Pro x2 612 G1 -matkanäppäimistö6 tekee matkustamisesta kevyttä ja mahdollistaa tuottavuuden myös tien päällä.
● Voit työskennellä lähes missä tahansa maailmassa nopeiden, luotettavien ja suojattujen langattomien yhteyksien avulla
käyttämällä lisävarusteena saatavaa Qualcomm® Gobi™ 4G LTE 10 -yhteyttä ja välttää maksupohjaisten Wi-Fi-yhteyspisteiden
lisäkulut tien päällä datasopimuksilla, jotka sopivat yrityksesi tarpeisiin.
● HP Client Management -ratkaisujen8, valinnaisen LANDesk-hallinnan7 ja Intel® vPro -tekniikan3,8 ansiosta voit nauttia laitteen
helposta integroinnista muuhun järjestelmääsi.
● Suojaa tärkeät tietosi TPM-moduulilla, älykortin lukijalla ja valinnaisella sormenjälkitunnistimella.3
● HP BIOSphere auttaa pitämään tärkeät tiedot ja järjestelmät suojattuina tietoturvaratkaisuin, jotka voi mukauttaa itselleen
sopiviksi4
● Suojaa tiedot, laite ja identiteettisi HP Client Security -ratkaisulla.5
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HP Pro x2 612 G1
Taulukko teknisistä tiedoista

Saatavilla oleva käyttöjärjestelmä Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 7 Professional, 64-bittinen (saatavilla Windows 10 Pro -version muunto-oikeuksien kautta)2
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional, 64-bittinen (saatavilla Windows 8,1 Professional -version muunto-oikeuksien kautta)3
FreeDos 2.0
Prosessorituoteperhe4

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

Saatavilla olevat suorittimet4

Intel® Core™ i5-4302Y ja Intel HD 4200 -näytönohjain (1,6 GHz, jopa 2,3 GHz Intel Turbo Boost -tekniikalla, 3 Mt:n välimuisti, 2 ydintä); Intel® Core™ i5-4202Y ja Intel HD 4200
-näytönohjain (1,6 GHz, 3 Mt:n välimuisti, 2 ydintä); Intel® Core™ i3-4012Y -suoritin ja Intel HD 4200 -näytönohjain (1,5 GHz, 3 Mt:n välimuisti, 2 ydintä)

Piirisarja

Suorittimeen integroitu piirisarja

Muistin enimmäismäärä

Enintään 8 Gt:n DDR3L-1600 SDRAM 5
Vakiomuisti - huomautus: Sisäinen muisti (moduuli 4 Gt tai 8 Gt)

Sisäinen tallennustila

64 Gt Enintään 256 Gt M.2 SSD6
Enintään 256 Gt M.2 SE SSD -asema6

Näyttö

Lävistäjältään 31,75 cm:n (12,5 tuuman) LED-taustavalaistu, teräväpiirtoinen UWVA eDP 1.2 -kosketusnäyttö (1 366 × 768); Lävistäjältään 31,75 cm:n (12,5 tuuman)
LED-taustavalaistu, täysteräväpiirtoinen UWVA eDP 1.3 -kosketusnäyttö (1 920 × 1 080);9

Saatavilla olevat näytönohjaimet

Integroitu: Yhdysrakenteinen grafiikkasuoritin

Ääni

HD-ääni DTS Sound+ -äänentoistolla; Kaksi kaiutinta (suunnattu käyttäjää kohti); Kahden mikrofonin järjestelmä, jossa on kaiunpoisto ja melunsuodatus; Kuulokelinjalähtö ja
mikrofonitulo (yhdistelmä)

Langattomat tekniikat

Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11a/b/g/n/ac (2×2) WiFi ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä; Intel Dual Band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n (2×2) WiFi ja Bluetooth® 4.0
-yhdistelmä; Broadcom 802.11b/g/n (1×1) ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä; HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G -mobiililaajakaista; HP hs3110 HSPA+ -mobiililaajakaista7,8

Tietoliikenne

Intel-verkkokortti (10/100/1000)

Laajennuspaikat

microSD-korttipaikka (taulutietokone); mikro-SIM-korttipaikka (taulutietokone); SD-korttipaikka (tehonäppäimistö); älykortin lukija
(SD-, SDHC- ja SDXC-tuki)

Portit ja liittimet

USB 3.0 -portti (taulutietokone); telakkaliitäntä jalustaan (taulutietokone); kuuloke–mikrofoni-yhdistelmä (taulutietokone); 4,5 mm:n moninastainen verkkovirtaportti
(taulutietokone); DisplayPort 1.2 -liitäntä (tehonäppäimistö); USB 3.0 -latausportti (tehonäppäimistö); telakkaliitäntä taulutietokoneeseen (tehonäppäimistö); telakkaliitäntä sivussa
(jalusta); kuuloke–mikrofoni-yhdistelmälähtö (tehonäppäimistö); 4,5 mm:n moninastainen verkkovirtaportti (tehonäppäimistö); RJ-45-liitäntä (tehonäppäimistö); VGA-portti
(tehonäppäimistö);

Syöttölaite

Tehonäppäimistö, jossa on täysikokoinen, roiskeenkestävä näppäimistö ja nesteura. Täysikokoinen roiskesuojattu, taustavalaistu näppäimistö (lisävaruste)18
Tehonäppäimistössä on täysikokoinen kosketusalusta, virtapainike, kaksisuuntainen vieritys, napautus- ja kosketuseletunnistus, vieritys kahdella sormella ja zoomaaminen
kahdella sormella (nipistyseleet)18,19

Web-kamera

2 megapikselin täysteräväpiirtoinen verkkokamera (1080p, käyttäjään päin suunnattu); 5 megapikselin täysteräväpiirtoinen kamera (1080p, käyttäjästä poispäin suunnattu)9

Saatavilla olevat ohjelmistot

HP ePrint -ohjain; HP-hallintatyökalut (edellyttää aktivointia); HP PageLift; HP Support Assistant10,11,12,24

Suojauksen hallinta

TPM 1.2/2.0 (Infineon, juotettu); HP:n sormenjälkitunnistin (lisävaruste); Integroitu älykortinlukija (aktiivinen); Käynnistystä edeltävä tunnistus (salasana, älykortti); HP Client
Security; HP File Sanitizer, HP Drive Encryption; Absolute Persistence -moduuli; HP Device Access Manager ja Just-In-Time-todennus; HP SpareKey; Microsoft Security
Defender13,14,15,16

Virtalaitteet

45 W:n Smart-RC-verkkovirtalaite
Nelikennoinen, pitkäkestoinen 29,3 Wh:n litiumpolymeeriakku (taulutietokone); Kaksikennoinen, pitkäkestoinen 25 Wh:n litiumpolymeeriakku (tehonäppäimistö)
20,21,22,23

Mitat

31,7×23,95×2,33 cm (simpukkamallisena); 30,7×20,95×1,28 cm (taulutietokoneena)

Paino

Paino alkaen 0,91 kg (taulutietokone) Paino alkaen 1,86 kg (taulutietokone ja tehonäppäimistö)
(Alin paino kokoonpanon mukaan. Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan. Katso QuickSpecs.)

Ympäristö

Vähähalogeeninen17

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu (valinnaiset Care Pack -palvelut myydään erikseen), yhden vuoden rajoitettu takuu laitteen akulle ja tehonäppäimistön akulle.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP 2013 UltraSlim
-telakointiasema

Laajenna näyttö-, verkko- ja laiteliitettävyys nopeasti ja helposti niin, että voit mukauttaa aina valmiina olevan
työaseman HP 2013 UltraSlim -telakointiasemalla, joka on yksinkertainen yhden napsauksen sivuunliu'utettava telakka
tietyille ultraohuille HP EliteBook -kannettaville.

Tuotenumero: D9Y32AA

HP ulkoinen USB DVDRW
-asema

Yhdistä HP:n ulkoinen USB DVD/RW mihin tahansa tietokoneen1 vapaaseen USB-porttiin, jotta saat heti luku- ja
kirjoitusoikeuden optisiin tallennusvälineisiin.

HP:n ohut Ultrabook
Professional Messenger

HP Slim Ultrabook Messenger – tyylikäs, kestävä ja pienikokoinen messenger-laukku, joka on suunniteltu
Ultrabook™-kannettavalle.1 Tyylikkyyden ja toiminnallisuuden yhdistävä musta harmaaruutuinen tvillikangas suojaa
laitteesi ja täydentää ulkoasusi.

Tuotenumero: F2B56AA

Tuotenumero: F3W14AA

HP Touch to Pair -hiiri

Joustavuus ja toimivuus paranevat ja työtila pysyys siistinä, kun käytössä on maailman ensimmäinen NFC-tekniikkaan
perustuva langaton hiiri, joka muodostaa yhteyden Bluetooth®-tekniikalla varustettuun taulutietokoneeseen tai
Ultrabookiin™ välittömästi.*

Tuotenumero: H6E52AA

HP:n ohut 65W:n verkkolaite

Työskentelet tehokkaasti, kun käytössäsi on HP:n ohut 65 W:n yhdistelmäsovitin, joka syöttää virran HP:n
yrityskannettavaan tai Ultrabookiin™.

Tuotenumero: H6Y82AA

3 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Kolmen vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi paikan päällä
seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: U4391E
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Viestin alaviitteet
1 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, ohjaimia ja/tai ohjelmia, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää.

Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com.
2 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Edellytyksenä on 64-bittinen tietokonejärjestelmä. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja
ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
3 Hankittava erikseen tai lisälaitteena.
4 HP BIOSphere -ominaisuudet voivat vaihdella tietokoneen käyttöjärjestelmän ja kokoonpanon mukaan.
5 Edellytyksenä Windows-käyttöjärjestelmä
7 LANDesk-ohjelmisto on hankittava erikseen. Hallittavien laitteiden on oltava yhteydessä hallintapalvelimeen. Edellyttää aktiivista LANDesk-ylläpitopalvelua. Pyyhintätoiminto suorittaa Windows 8 -palautuksen ja edellyttää Windows 8 -käyttöjärjestelmää. Lukitus
suorittaa Windowsin Lukitse tietokone -toiminnon.
8 Jotkin tekniikan ominaisuudet, kuten Intel® Active Management Technology (AMT-tekniikka) ja Intel-virtualisointitekniikat, edellyttävät toimiakseen erikseen hankittavia muiden toimittajien ohjelmia. Tulevien Intel vPro -tekniikkaan perustuvien
”virtuaalilaitesovellusten” saatavuus määräytyy ohjelmistovalmistajien toiminnan mukaan. Edellytyksenä Windows-käyttöjärjestelmä
9 Edellytyksenä Microsoft Windows -käyttöjärjestelmä.
10 Tiettyjen HP:n tuotteiden sisäiset Qualcomm® Gobi® -moduulit edellyttävät langattoman yhteyden datasopimusta ja verkkotukea, ja ne eivät ole saatavilla kaikilla alueilla. Selvitä kattavuusalue ja saatavuus palveluntarjoajalta. 4G LTE ei ole saatavilla kaikilla
alueilla. Yhteyden nopeus vaihtelee sijainnin, ympäristön, verkon ja muiden tekijöiden mukaan.
11 HP Pro x2 612 Wacom -kynä on saatavilla määritettävänä lisävarusteena malleihin, jotka on tilattu digitoijanäytöllä. Mallit, joissa ei ole sisäistä digitoijaa tai jotka eivät ole yhteensopivia HP Pro x2 612 Wacom -kynän kanssa.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden, ohjaimien, ohjelmien tai BIOS-päivityksen hankkimista, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän

toimintoja voitaisiin hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on
osoitteessa http://www.microsoft.com.
2 Järjestelmään on asennettu valmiiksi Windows 7 Professional -ohjelmisto, ja järjestelmän mukana toimitetaan myös Windows 10 Pro -ohjelmiston lisenssi ja ohjelmat. Voit käyttää vain yhtä Windows-ohjelmistoversiota kerrallaan. Versiosta toiseen vaihtaminen
edellyttää yhden version asennuksen poistamista ja toisen asentamista. Jotta et menettäisi tietojasi, tee kaikista tiedoista (tiedostot, valokuvat ja niin edelleen) varmuuskopiot ennen käyttöjärjestelmien poistamista ja asentamista.
3 Kaikki Windows-ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä, jos Windows 7 -tietokone päivitetään Windows 8.1 Pro -versioon. Järjestelmä saattaa edellyttää lisälaitteita, -ohjaimia, -ohjelmistoja, -laiteohjelmistoja ja/tai BIOS-päivityksen. Päivitystiedot ovat
kokonaisuudessaan osoitteessa www.windows.com/everywhere.
4 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Edellytyksenä on 64-bittinen tietokonejärjestelmä. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja
ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
5 Muistin enimmäiskapasiteetti perustuu oletukseen, että käytössä on 64-bittinen Windows-käyttöjärjestelmä. Windows-käyttöjärjestelmän 32-bittisissä versioissa yli 3 Gt:n muisti ei järjestelmän resurssivaatimusten vuoksi ole välttämättä kokonaan
käytettävissä.
6 Tallennusasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Windows 8 -käyttöjärjestelmässä on enintään 30 Gt varattu järjestelmän palautusohjelman käyttöön.
7 Langaton yhteys on valinnainen lisäosa ja vaatii langattoman tukiaseman ja internet-yhteyttä, jotka on hankittava erikseen. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua.
8 Mobiililaajakaista on lisävaruste ja vaatii tehtaalla kokoonpanon. Käyttö edellyttää erikseen tehtävää palvelusopimusta.Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus operaattorilta. Yhteyden nopeus vaihtelee sijainnin, ympäristön, verkon ja muiden tekijöiden mukaan.
4G LTE ei ole saatavissa kaikkiin tuotteisiin ja kaikilla alueilla.
9 HD-kuvien katselu edellyttää teräväpiirtosisältöä.
10 ePrint edellyttää internet-yhteyttä HP:n verkkotulostimeen. HP ePrint -tili on rekisteröitävä. Mahdolliset tulostimet, tuetut asiakirja- ja kuvatiedostotyypit sekä muut täydet tiedot ovat osoitteessa www.hp.com/eprint
11 HP Support Assistant: Edellytyksenä internet-yhteys
12 HP PageLift edellyttää Windows 8 -käyttöjärjestelmää.
13 Client Security edellyttää Windows-käyttöjärjestelmää.
14 File Sanitizer on käyttötapauksia varten, jotka on kuvattu DOD 5220.22-M -liitteessä. Ei tue SSD-asemia. Alkumääritys tehtävä. Selaushistoria poistetaan vain Firefox- ja Internet Explorer -selaimissa, ja käyttäjän on otettava toiminto käyttöön. Windows 8.1:
käyttäjän on poistettava parannettu suojaustila käytöstä IE11 -selaimen sulkemiseksi selaushistorian peruuttamattomasti poistavalla toiminnolla.
15 Drive Encryption edellyttää Windows-käyttöjärjestelmää. Tietojen käyttö on estetty ennen Drive Encryption -kirjautumista. Tietokoneen sammuttaminen tai siirtyminen lepotilaan aiheuttaa Drive Encryption -uloskirjautumisen, mikä estää pääsyn tietoihin.
16 BIOS Absolute Persistence -moduuli on laitteessa oletusarvoisesti pois käytöstä ja aktivoidaan, kun asiakas ostaa palvelun tilauksen ja aktivoi sen. Palvelu voi olla rajoitettu. Tarkista Absolute-yhtiöltä saatavuus Yhdysvaltain ulkopuolella. Valinnainen Absolute
Recovery Guarantee -tilauspalvelu on rajoitettu takuu. Palvelua koskevat tietyt rajoitukset. Lisätietoja on osoitteessa http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Data Delete -palvelua käytettäessä Absolute Recovery Guarantee
-maksu mitätöityy. Data Delete -palvelun käyttämiseksi asiakkaiden on allekirjoitettava lupasopimus etukäteen ja joko luotava PIN-koodi tai hankittava vähintään yksi RSA SecurID -tunnus Absolute Software -yhtiöltä.
24 Sisäinen Intel® WiDi -toiminto on käytettävissä vain tietyissä kokoonpanoissa ja edellyttää erikseen hankittavaa projektoria, televisiota tai tietokonenäyttöä ja sisäistä tai ulkoista WiDi-vastaanotinta. Ulkoiset WiDi-vastaanottimet kytketään projektoriin,
televisioon tai tietokonenäyttöön erikseen hankittavalla HDMI-vakiojohdolla.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/notebooks
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
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