Dataark

HP Pro x2 612 G1
Kraft som en bærbar PC, praktisk avtakbarhet.
Gled deg over den slanke designen på
2-i-1 HP Pro x2 612 G1, som
konverteres til et nettbrett for full
hastighet på farten. Tilgjengelig med
Intel®-prosessorer (tillegg) for optimal
ytelse. Ta av HP Pro x2 612 G1
Power-tastaturet (tillegg) for å
arbeide på et kontornettbrett som er
fullpakket med sikkerhetsfunksjoner
for å beskytte enheten og bedriften.
2

3

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

Laget for næringslivet.

● Vis frem den slanke designen på HP Pro x2 612 G1 2-i-1 hybrid med en stor skjerm på 31,75 cm (12,5") (diagonalt) HD- eller
FHD-skjerm3 for innholdsproduksjon. Nettbrettet har en USB 3.0-port for overføring av data, og en høyytelses HP Pro x2 612 G1
Wacom-penn (tillegg) 11.

Flere kjøpsalternativer.

● Kjøp hele den bærbare hybrid-PCen i dag, eller bygg den opp over tid. HP Pro x2 612 G1 fungerer med ekstra tastaturer3 som gir
løsninger for full bærbar PC eller oppfyller behovene på reiser. Du kan kjøpe HP Pro x2 612 G1 nettbrett eller en 2-i-1 hybrid med
Power-tastur og reisetastatur.

Sikkerhet for bedrifter.

● Bytt ut din tradisjonelle bærbare PC med HP Pro x2 612 G1. 2-i-1-løsninger lar deg jobbe på ditt beste med fjerde generasjon
Intel® Core™ i3/i5-prosessorer (tillegg),2 raske SSD-stasjoner og lengre batterilevetid i kombinasjon med HP Pro x2 612 G1
Power-tastatur (tillegg).3

Sikkerhet for bedrifter.

● Bidra til å beskytte din HP Pro x2 612 G1 og dataene på den med sikkerhetsfunksjoner fra HP. HP Sure Start, HP BIOSphere, HP
Client Security5 og fingeravtrykksleser (tillegg)3 på nettbrettet bidrar til å sikre enheten.

Med

● Gled deg over jevn og nøyaktig samhandling med utvalgte modeller med HP Pro x2 612 G1 Wacom-penn (tillegg)11 med
høyytelses trykkfølsomhet og smart teknologi for avvisning av trykk fra hånden.
● Fungerer som en full bærbar PC ved å utnytte to USB 3.0-porter, DisplayPort, VGA og RJ45 på HP Pro x2 612 G1 Power-tastatur.3
Power-tastaturet støtter også dokking med en sidekontakt for HP UltraSlim dokkingstasjon (tillegg).3
● HP Pro x2 612 G1 reisetastatur6 sørger for at du kan reise lett og være produktiv når du er på farten.
● Arbeid nær sagt hvor som helst i verden med raske, pålitelige og sikre trådløse tilkoblinger ved å bruke Qualcomm® Gobi™ 4G
LTE10-tilkobling (tillegg), og unngå ekstra utgifter til avgiftsbaserte Wi-Fi-soner på turen, med dataabonnementer som dekker
dine forretningsbehov.
● Gled deg over enkel integrering med HP Client Management Solutions8, LANDesk (tillegg), 7 og Intel® vPro-teknologi.3,8
● Beskytt viktige data med TPM, en smartkortleser og en fingeravtrykksleser (tillegg).3
● HP BIOSphere hjelper med å beskytte driftskritiske data og systemer med sikkerhet som kan tilpasses.4
● Beskytt data, enhet og identitet med HP Client Security.5
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HP Pro x2 612 G1
Spesifikasjonstabell

Tilgjengelig operativsystem

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 7 Professional 64 (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra Windows 10 Pro)2
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra Windows 8,1 Pro)3
FreeDos 2.0

Prosessorfamilie4

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

Tilgjengelige prosessorer4

Intel® Core™ i5-4302Y med Intel HD Graphics 4200 (1,6 GHz, opptil 2,3 GHz med Intel Turbo Boost Technology, 3 MB cache, 2 kjerner); 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)

Brikkesett

Brikkesett er integrert i prosessor

Maksimalt minne

Inntil 8 GB DDR3L-1600 SDRAM 5
Merknad om standardminne: Innebygd minne (4 GB- eller 8 GB-modul)

Internminne

64 GB Inntil 256 GB M.2 SSD6
Inntil 256 GB M.2 SE SSD6

Skjerm

31,75 cm (12,5") (diagonalt) HD UWVA eDP 1.2 LED-bakbelyst berøringsskjerm (1366 x 768); 31,75 cm (12,5") (diagonalt) FHD UWVA eDP 1.3 LED-bakbelyst berøringsskjerm
(1920 x 1080)9

Tilgjengelig grafikk

Integrert: Grafikk integrert i prosessor

Lyd

HD-lyd med DTS Sound+; To høyttalere (frontvendte); Dobbel mikrofon med ekkokansellering, støyreduksjon; Hodetelefonutgang og mikrofoninngang (kombinert)

Trådløsteknologi

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

Kommunikasjon

Intel NIC (10/100/1000)

Utvidelsesspor

1 microSD (nettbrett); 1 mikro-SIM (nettbrett); 1 SD (Power-tastatur); 1 smartkortleser
(støtter SD, SDHC, SDXC)

Porter og kontakter

1 USB 3.0 (nettbrett); 1 dokkingkontakt til base (nettbrett); 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt (nettbrett); 1 4,5 mm flerpinners vs-port (nettbrett); 1 DisplayPort 1.2
(Power-tastatur); 1 USB 3.0-ladeport (Power-tastatur); 1 dokkingkontakt til nettbrett (Power-tastatur); 1 sidedokkingkontakt (base); 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonutgang
(Power-tastatur); 1 4,5 mm flerpinners vs-port (Power-tastatur); 1 RJ-45 (Power-tastatur); 1 VGA (Power-tastatur);

Inndataenhet

Power-tastatur i full størrelse, sølbestandig med drenering; Sølbestandig, bakbelyst tastatur i full størrelse (tillegg)18
Power-tastatur med styrepute i full størrelse med på/av-knapp, toveis rulling, trykk- og bevegelsesaktivert, rulling med to fingre, zoom med to fingre (kniping)18,19

Webcam

2 MP FHD 1080p forovervendt webkamera; 5 MP FHD 1080p bakovervendt9

Tilgjengelig programvare

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

Sikkerhetsadministrasjon

TPM 1.2/2.0 (Infineon, loddet ned); HP fingeravtrykksleser (tillegg); Integrert smartkortleser (aktiv); Godkjenning før oppstart (passord, smartkort); HP Client Security: HP File
Sanitizer; HP Drive Encryption Absolute Persistence Module; HP Device Access Manager med Just in Time Authentication; HP SpareKey; Microsoft Security Defender13,14,15,16

Strøm

45 W smart RC vs-adapter
4-cellers, 29,3 Wt litiumionpolymer med lang levetid (nettbrett); 2-cellers, 25 Wt litiumionpolymer med lang levetid (Power-tastatur)
20,21,22,23

Mål

31,7 x 23,95 x 2,33 cm (lukket); 30,7 x 20,95 x 1,28 cm (nettbrett)

Vekt

Starter på 0,91 kg (nettbrett); Starter på 1,86 kg (nettbrett med Power-tastatur)
(Konfigurasjon med laveste vekt. Vekten varierer med konfigurasjonen. Se spesifikasjonene.)

Miljømessig

Lavhalogen17

Garanti

1 års begrenset garanti (valgfrie Care Packs tilgjengelig, selges separat), 1 års begrenset garanti på primærbatteri og batteri i Power-tastatur.
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HP Pro x2 612 G1
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP 2013 UltraSlim
dokkingsstasjon

Utvid skjerm-, nettverks- og enhetstilkoblingen raskt og enkelt for å lage en arbeidsplass som alltid er klar, med HP 2013
UltraSlim-dokkingsstasjon, en enkel, ett-klikks dokkingsstasjon som skyves inn i utvalgte supertynne HP EliteBook
bærbare PCer.

Produktnummer: D9Y32AA

HP ekstern USB
DVDRW-stasjon

Koble HP ekstern USB DVD/RW-stasjonen til en ledig USB-port på PCen1 for å få umiddelbar lese-/skrivetilgang til optisk
medier.

HP tynn, profesjonell
Ultrabook-budveske

HP tynn Ultrabook-budveske – en stilig, slitesterk og kompakt budveske som er bygd for Ultrabook™.1 Svart twill-stoff
med innslag av grå ruter kombinerer form og funksjon å beskytte maskinvaren og gi deg et polert utseende.

HP Touch to Pair mus

Få mer fleksibilitet og funksjonalitet, og hold arbeidsplassen ryddig, med verdens første trådløse NFC-mus (Near Field
Communication) som umiddelbart sammenkobler og kobler til Bluetooth®-aktiverte nettbrett eller
Ultrabook-maskiner™.*

Produktnummer: F2B56AA

Produktnummer: F3W14AA

Produktnummer: H6E52AA

HP 65 W tynn strømadapter

Vær produktiv med HP 65 W tynn adapter, som kan gi strøm til din HP bærbare kontor-PC eller Ultrabook™.

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: U4391E

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: H6Y82AA
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HP Pro x2 612 G1
Fotnoter
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere og/eller programvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Se http://www.microsoft.com.

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 databehandlingssystem kreves. Ytelsen varierer, avhengig av

konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
3 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
4 HP BIOSphere-funksjoner kan variere avhengig av PC-plattform og konfigurasjon.
5 Krever Windows.
7 LANDesk-programvare selges separat. Administrerte enheter må være koblet til administrasjonsserveren. Krever aktiv vedlikeholdstjeneste for LANDesk. Sveip-funksjonalitet utfører en "Windows 8-tilbakestilling" og krever Windows 8. Lås utfører en Windows
"Lås datamaskinen."
8 Noe funksjonalitet i denne teknologien, som Intel® Active Management Technology og Intel Virtualization Technology, krever tilleggsprogramvare fra tredjepart for å kjøre. Tilgjengeligheten av fremtidige "virtuelle innretninger"-anvendelser av Intel vPro-teknologi
avhenger av tredjeparts programvareleverandører. Krever Windows.
9 Krever Microsoft Windows-operativsystem.
10 Innebygde Qualcomm® Gobi®-moduler er tilgjengelig i enkelte HP-produkter og krever kontrakt for trådløs datatjeneste og nettverksstøtte, og er ikke tilgjengelig i alle områder. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om dekningsområde og
tilgjengelighet. 4G LTE er ikke tilgjengelig i alle regioner. Tilkoblingshastigheter vil variere, avhengig av sted, miljø, nettverksforhold og andre faktorer.
11 HP Pro x2 612 Wacom-pennen er tilgjengelig som konfigurerbart tillegg på modeller som bestilles med en digitaliseringsskjerm. Modeller uten en innebygd digitaliserer er inkompatible med HP Pro x2 612 Wacom-pennen.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppgradering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10

oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkonstninger ved Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan finnes nødvendig over tid på grunn av oppdateringene. Se http://www.microsoft.com.
Dette systemet har Windows 7 Professional-programvare forhåndsinstallert, men har også lisens og medier for Windows 10 Pro-programvare. Du kan bare bruke én versjon av Windows-programvaren om gangen. Hvis du vil bytte Windows-versjon, må du
avinstallere én versjon og installere den andre. Du må sikkerhetskopiere alle data (filer, bilder osv.) før du avinstallerer og installerer operativsystemer for å unngå tap av data.
3 Alle Windows-funksjoner er kanskje ikke tilgjengelig ved oppdatering/oppgradering til Windows 8.1 Pro fra PCer med Windows 7. Ditt system kan kreve ekstra maskinvare, drivere, programvare, fastvare og/eller en BIOS-oppdatering. Du finner detaljert
oppdateringsinformasjon på www.windows.com/everywhere.
4 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 databehandlingssystem kreves. Ytelsen varierer, avhengig av
konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
5 Maksimal minnekapasitet forutsetter 64-bits Windows-operativsystemer. Med 32-bits Windows-operativsystemer vil ikke alt minne over 3 GB være tilgjengelig på grunn av krav til systemressurser.
6 For lagringsstasjoner, GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 30 GB (for Windows 8) er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.
7 Trådløst er en ekstra tilleggsfunksjon og krever trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste, og er ikke inkludert. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
8 Mobilt bredbånd er en tilleggsfunksjon og krever fabrikkonfigurasjon. Bruk krever separat innkjøpt tjenestekontrakt. Undersøk hos tjenesteleverandøren angående dekning og tilgjengelighet i ditt område. Tilkoblingshastigheter vil variere, avhengig av sted, miljø,
nettverksforhold og andre faktorer. 4G LTE er ikke tilgjengelig på alle produkter og i alle regioner.
9 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
10 ePrint krever en Internett-forbindelse til en webaktivert HP-skriver. Registrering av HP ePrint-konto kreves. Du finner en liste over kvalifiserte skrivere, støttede dokument- og bildetyper og komplette detaljer på www.hp.com/eprint
11 HP Support Assistant: Internett-tilgang kreves
12 HP PageLift krever Windows 8.
13 Client Security krever Windows.
14 File Sanitizer er for brukstilfellene som er skissert i DOD 5220.22-M-supplementet. Støtter ikke Solid State-stasjoner (SSD). Førstegangsoppsett kreves. Netthistorikk slettet bare i nettleserne Internet Explorer og Firefox, og må aktiveres av bruker. Med Windows
8.1 må brukeren slå av Enhanced Protection Mode i IE11 for lukkefunksjonen i nettleseren.
15 Drive Encryption krever Windows. Data beskyttes før Drive Encryption-pålogging. Hvis du slår PCen av eller setter den i dvalemodus, logges du av Drive Encryption og datatilgang hindres.
16 BIOS Absolute Persistence-modulen leveres slått av og blir aktivert når kunder kjøper og aktiverer et abonnement. Tjenesten kan være begrenset. Undersøk hos Absolute med hensyn til tilgjengelighet utenfor USA. Den valgfrie abonnementstjenesten Absolute
Recovery Guarantee er en begrenset garanti. Visse vilkår gjelder. Alle detaljer finnes på: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Hvis Data Delete benyttes, anses Recovery Guarantee-betalingen som ugyldig. For å kunne
bruke Data Delete-tjenesten må kunder først undertegne en forhåndsgodkjenningsavtale og enten opprette en PIN-kode eller kjøpe en eller flere RSA SecurID-koder fra Absolute Software.
24 Integrert Intel® Wi-Di-funksjon er tilgjengelig i enkelte konfigurasjoner og krever separat innkjøpt projektor, TV eller dataskjerm som har integrert eller ekstern Wi-Di-mottaker. Eksterne Wi-Di-mottakere kobles til projektor, TV eller dataskjerm via en vanlig
HDMI-kabel, som også selges separat.

Lær mer på
www.hp.eu/notebooks
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. 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. © 2015 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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