Podatkovni list

HP Pro x2 612 G1
Moč prenosnega računalnika, priročna odstranljivost.
Uživajte v elegantni obliki naprave
2-v-1 HP Pro x2 612 G1, ki jo lahko
pretvorite v tablični računalnik za
polno hitrost na poti. Na voljo z
dodatnimi procesorji Intel® za
optimalno delovanje. Odstranite
dodatno napajano tipkovnico HP Pro
x2 612 G1 za delo na tabličnem
računalniku, pripravljenem za
poslovno rabo, ki ima veliko varnostnih
funkcij, ki pomagajo pri varovanju vaše
naprave in vašega dela.
2

3

● Windows 8.11
● Velikost zaslona: Diagonala 31,75 cm
(12,5")

Zasnovano za podjetja.

● Razkazujte elegantno obliko razstavljivega računalnika HP Pro x2 612 G1 2-v-1 z velikim, 31,75 cm (12,5") zaslonom HD ali
FHD3 za ustvarjanje vsebine. Tablični računalnik ima vrata USB 3.0 za prenos datotek in dodatno vrhunsko pisalo HP Pro x2 612
G1 Wacom Pen11.

Več možnosti nakupa.

● Še danes kupite popolnoma razstavljivi prenosnik ali pa ga gradite postopoma. Računalnik HP Pro x2 612 G1 deluje z dodatnimi
tipkovnicami3, ki zagotavljajo rešitve za popolno nadomestitev prenosnika ali za izpolnjevanje potreb pri potovanjih. Kupite lahko
tablični računalnik HP Pro x2 612 G1 ali razstavljivo napravo 2-v-1 z napajano tipkovnico in možnostjo potovalne tipkovnice.

Varnost za podjetja.

● Zamenjajte svoj tradicionalni prenosnik z računalnikom HP Pro x2 612 G1. Rešitve 2-v-1 omogočajo vrhunsko delo z dodatnimi
procesorji Intel® Core™ i3/i5 4. generacije,2 hitrimi pogoni SSD in daljšo življenjsko dobo v kombinaciji z dodatno napajano
tipkovnico HP Pro x2 612 G1.3

Varnost za podjetja.

● Pomagajte zaščititi računalnik HP Pro x2 612 G1 in podatke v njem z varnostnimi funkcijami HP. Programi HP Sure Start, HP
BIOSphere, HP Client Security5 in izbirni bralnik prstnih odtisov3 na tabličnem računalniku pomagajo pri zaščiti vaše naprave.

Ponuja

● Dodatno pisalo HP Pro x2 612 G1 Wacom Pen11 z vrhunsko občutljivostjo na pritisk in pametno tehnologijo zavrnitve dlani vam
omogoča gladko in natančno interakcijo z izbranimi modeli.
● Deluje kot popoln prenosnik, in sicer tako, da uporablja dvoje vrat USB 3.0, vrata DisplayPort, VGA in RJ45 na napajani tipkovnici
HP Pro x2 612 G1.3 Napajana tipkovnica podpira tudi poslovno združevanje s stranskim priključkom za dodatno združitveno
postajo HP UltraSlim.3
● Potovalna tipkovnica HP Pro x2 612 G16 omogoča lahko potovanje in produktivnost na poti.
● S hitrimi, zanesljivimi in varnimi brezžičnimi povezavami, ki jih omogoča izbirni modul Qualcomm® Gobi™ 4G LTE10, opravljajte
svoje delo skoraj od koderkoli in se izognite dodatnim stroškom, ki jih na poti povzročajo brezžične vroče točke s podatkovno
naročnino.
● Uživajte v enostavni integracijami z dodatno možnostjo LANDesk7 v rešitvah HP Client Management Solutions8 in tehnologijo
Intel® vPro.3,8
● Zaščitite ključne podatke z možnostjo TPM, bralnikom pametnih kartic in izbirnim bralnikom prstnih odtisov.3
● Tehnologija HP BIOSphere s prilagodljivimi varnostnimi funkcijami pomaga pri zaščiti ključnih podatkov in sistemov.4
● Zaščitite svoje podatke, napravo in identiteto s programsko opremo HP Client Security.5
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HP Pro x2 612 G1
Tabela specifikacij

Razpoložljiv operacijski sistem

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 7 Professional 64 (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico iz operacijskega sistema Windows 10 Pro)2
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico iz operacijskega sistema Windows 8.1 Pro)3
FreeDos 2.0

Družina procesorjev4

Procesor Intel® Core™ i5; procesor Intel® Core™ i3

Razpoložljivi procesorji4

Intel® Core™ i5-4302Y z grafično kartico Intel HD 4200 (1,6 GHz, do 2,3 GHz s tehnologijo Intel Turbo Boost, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Core™ i5-4202Y z grafično kartico
Intel HD 4200 (1,6 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Core™ i3-4012Y z grafično kartico Intel HD Graphics 4200 (1,5 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri)

Nabor vezij

Vezje je vgrajeno v procesor

Največja velikost pomnilnika

Največ 8 GB DDR3L-1600 SDRAM 5
Opomba o standardnem pomnilniku: Vgrajen pomnilnik (modul 4 GB ali 8 GB)

Notranji pomnilnik

64 GB Največ 256 GB Pogon SSD M.26
Največ 256 GB M.2 SE SSD6

Prikaz

Zaslon na dotik HD UWVA eDP 1.2 z diagonalo 31,75 cm (12,5") in osvetlitvijo LED (1366 x 768); Zaslon na dotik FHD UWVA eDP 1.3 z diagonalo 31,75 cm (12,5") in osvetlitvijo LED
(1920 x 1080)9

Razpoložljiva grafika

Vgrajen: Grafične zmožnosti, vgrajene v procesor

Zvočna kartica

Zvok HD s funkcijo DTS Sound+; Dva zvočnika (na sprednji strani); Dva mikrofona s funkcijo odstranjevanja odmevov, utišanje hrupa; Linijski izhod za slušalke in vhod za mikrofon
(kombinirano)

Brezžične tehnologije

Kombinirani priključek Intel Dual Band Wireless-AC 7260AN 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) WiFi in Bluetooth® 4.0; Kombinirani priključek Intel Dual Band Wireless-N 7260AN
802.11a/b/g/n (2 x 2) WiFi in Bluetooth® 4.0; Kombinirani priključek Broadcom 802.11b/g/n (1 x 1) in Bluetooth® 4.0; Mobilni širokopasovni modul HP lt4112 LTE/HSPA+
Qualcomm® Gobi™ 4G; Mobilni širokopasovni modul HP hs3110 HSPA+7,8

Komunikacije

Intel NIC (10/100/1000)

Razširitvene reže

1 kartica microSD (tablični računalnik); 1 kartica mikro SIM (tablični računalnik); 1 kartica SD (napajana tipkovnica); 1 bralnik pametnih kartic
(podpira SD, SDHC, SDXC)

Vrata in priključki

1 vrata USB 3.0 (tablični računalnik); 1 priključek za združitveno postajo podstavka (tablični računalnik); 1 kombinirani vhod za slušalke/izhod za mikrofon (tablični računalnik); 1
vrata za več nožic velikosti 4,5 mm (tablični računalnik); 1 vrata DisplayPort 1.2 (napajana tipkovnica); 1 vrata USB 3.0 za napajanje (napajana tipkovnica); 1 priključek za
združitveno postajo tabličnega računalnika (napajana tipkovnica); 1 stranski priključek za združitveno postajo (podstavek); 1 kombinirani vhod za slušalke/izhod za mikrofon
(napajana tipkovnica); 1 vrata za več nožic velikosti 4,5 mm (napajana tipkovnica); 1 RJ-45 (napajana tipkovnica); 1 VGA (napajana tipkovnica)

Vhodna naprava

Napajana tipkovnica z vodoodporno tipkovnico polne velikosti in odtočnim utorom; Vodoodporna tipkovnica polne velikosti z osvetlitvijo (izbirna)18
Napajana tipkovnica s sledilno ploščico polne velikosti z gumbom za vklop/izklop, dvosmernim drsenjem, omogočenim tapkanjem in gibi, drsenjem z dvema prstoma,
povečavo/pomanjšavo z dvema prstoma (ščipanje)18,19

Spletna kamera

Spletna kamera 1080p FHD na sprednji strani z 2 milijonoma slikovnih pik; Kamera 1080p FHD na hrbtni strani s 5 milijoni slikovnih pik9

Razpoložljiva programska oprema

Gonilnik HP ePrint; HP Manageability (potrebna je aktivacija); HP PageLift; HP Support Assistant10,11,12,24

Upravljanje varnosti

TPM 1.2/2.0 (Infineon, združeno); HP-jev bralnik prstnih odtisov (izbirno); Vgrajen bralnik pametnih kartic (aktiven); Preverjanje pristnosti pred zagonom (geslo, pametna kartica); HP
Client Security; HP File Sanitizer; HP Drive Encryption; Absolute Persistence Module; HP Device Access Manager z možnostjo Just In Time Authentication; HP SpareKey; Microsoft
Security Defender13,14,15,16

Napajanje

Pametni napajalnik za izmenično napetost RC 45 W
4-celični litij-ionski polimerni akumulator 29,3 Wh z dolgo življenjsko dobo (tablični računalnik); 2-celični litij-ionski polimerni akumulator 25 Wh z dolgo življenjsko dobo (napajana
tipkovnica)
20,21,22,23

Mere

31,7 x 23,95 x 2,33 cm (preklopna oblika); 30,7 x 20,95 x 1,28 cm (tablični računalnik);

Teža

Že od 0,91 kg (tablični računalnik); Že od 1,86 kg (tablični računalnik z napajano tipkovnico)
(Konfiguracija z najmanjšo težo. Teža je odvisna od konfiguracije. Oglejte si navodila QuickSpecs.)

Okolju prijazno

Nizka količina halogenih snovi17

Garancija

1-letna omejena garancija (na voljo so dodatne storitve Care Pack, naprodaj posebej), 1-letna omejena garancija na primarni akumulator in akumulator napajane tipkovnice.
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HP Pro x2 612 G1
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Združitvena postaja HP
2013 UltraSlim

Hitro in preprosto razširite možnosti povezovanja zaslona, omrežja in naprav z združitveno postajo HP 2013 UltraSlim ter
tako po meri prilagodite delovno okolje, ki je vedno pripravljeno na uporabo. Postajo za izbrane ultratanke prenosne
računalnike HP EliteBook preprosto vstavite v stransko režo in nastavite z enim klikom.

Številka izdelka: D9Y32AA

Zunanji pogon HP USB
DVDRW

Povežite HP External USB DVD/RW v katera koli vrata USB na računalniku1 za takojšen bralni/zapisovalni dostop do
optičnega medija.

Naramna torba Professional
za prenosnik HP Slim
Ultrabook

Naramna torba za prenosnik HP Slim Ultrabook – elegantna, odporna in kompaktna naramna torba, izdelana za
prenosnik Ultrabook™.1 Črna tkanina v keprovi vezavi s sivim karirastim vzorcem združuje obliko in uporabnost ter vam
zagotavlja zaščito vašega prenosnika in uglajen videz.

HP Touch to Pair Mouse

Tanki napajalnik HP 65 W

Številka izdelka: F2B56AA

Številka izdelka: F3W14AA

Številka izdelka: H6E52AA

Izboljšajte storilnost z napajalnikom HP Slim 65 W Combo, ki lahko napaja vaš poslovni prenosni računalnik HP ali
računalnik HP Ultrabook™.

Številka izdelka: H6Y82AA

3-leta naslednji delovni dan
na domu

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni
tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo
Številka izdelka: U4391E
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HP Pro x2 612 G1
Opombe k sporočilom
1 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Sistemi bodo morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo, gonilnike in/ali programsko opremo, da boste lahko popolnoma izkoristili funkcionalnost

sistemov Windows. Podrobnosti poiščite na spletnem mestu http://www.microsoft.com.
2 Tehnologija Multi-Core je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma aplikacijam. Potrebujete 64-bitni sistem. Zmogljivost se lahko razlikuje glede na
konfiguracijo strojne in programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
3 Za doplačilo ali kot dodatna funkcija.
4 Funkcije HP BIOSphere se lahko razlikujejo glede na platformo in konfiguracijo osebnega računalnika.
5 Potrebujete operacijski sistem Windows.
7 Programska oprema LANDesk je na voljo posebej. Upravljane naprave morajo biti povezane s strežnikom za upravljanje. Zahteva delujočo storitev vzdrževanja LANdesk. Funkcija Wipe izvede »ponastavitev sistema Windows 8« in zahteva operacijski sistem
Windows 8. Funkcija Lock izvede »zaklepanje računalnika.«
8 Za delovanje nekaterih funkcij te tehnologije, kot sta Intel® Active Management in Intel Virtualization, je potrebna programska oprema drugih proizvajalcev. Razpoložljivost prihodnjih aplikacij »navideznih naprav« za tehnologijo Intel vPro je odvisna od drugih
ponudnikov programske opreme. Potrebujete operacijski sistem Windows.
9 Zahteva operacijski sistem Microsoft Windows.
10 Vgrajeni moduli Qualcomm® Gobi® so na voljo v izbranih izdelkih HP, zahtevajo pogodbo za storitev brezžičnega prenosa podatkov, omrežno podporo in niso na voljo povsod. Če želite preveriti območje pokritosti in razpoložljivost, se obrnite na ponudnika
storitev. 4G LTE ni na voljo v vseh regijah. Hitrosti povezave se razlikujejo glede na lokacijo, okolje, stanje omrežja in druge dejavnike.
11 Pisalo HP Pro x2 612 Wacom Pen je na voljo kot možnost, ki se jo lahko konfigurira in je na voljo pri modelih, naročenih z zaslonom digitalizatorja. Modeli brez vgrajenega digitalizatorja ali nezdružljivi s pisalom HP Pro x2 612 Wacom Pen.

Tehnične specifikacije zanikanja
1 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Če želite uporabljati vse funkcije operacijskega sistema Windows, boste morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne opreme, gonilnikov,

programske opreme ali BIOS-a. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne zahteve.
Obiščite spletno mesto http://www.microsoft.com.
2 V tem sistemu je predhodno nameščena programska oprema Windows 7 Professional, priložena pa sta mu tudi licenca in medij za programsko opremo Windows 10 Pro. Naenkrat lahko uporabljate le eno različico programske opreme Windows. Za preklapljanje
med različicama boste morali odstraniti eno različico in namestiti drugo. Pred odstranjevanjem in nameščanjem operacijskih sistemov ustvarite varnostne kopije vseh podatkov (datotek, fotografij itd.), da jih ne izgubite.
3 Pri posodabljanju/nadgradnji na operacijski sistem Windows 8.1 Pro pri računalnikih z OS Windows 7 morda ne bodo na voljo vse funkcije Windows. Vaš sistem morda potrebuje dodatno strojno opremo, gonilnike, programsko opremo, vdelano programsko
opremo in/ali posodobitev okolja BIOS. Vse podrobnosti o nadgradnji najdete na spletnem mestu www.windows.com/everywhere.
4 Tehnologija Multi-Core je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma aplikacijam. Potrebujete 64-bitni sistem. Zmogljivost se lahko razlikuje glede na
konfiguracijo strojne in programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
5 Za največjo zmogljivost pomnilnika je potreben 64-bitni operacijski sistem Windows. Pri 32-bitnih operacijskih sistemih Windows pomnilnik, večji od 3 GB, morda ne bo na voljo v celoti zaradi zahtev sistemskih virov.
6 Za shranjevalne pogone, 1 GB = 1 milijarda bajtov. 1 TB = 1 bilijon bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša. Do 30 GB je rezerviranega za programsko opremo, ki je namenjena obnovitvi sistema (pri operacijskem sistemu Windows 8).
7 Brezžično omrežje je izbirna dodatna funkcija, ki zahteva brezžično dostopno točko in internetno storitev, in ni vključeno. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
8 Funkcija Mobile Broadband je izbirna funkcija in zahteva tovarniško konfiguracijo. Uporaba zahteva ločeno kupljeno servisno pogodbo. Za podrobnosti o tem, ali je storitev dosegljiva in na voljo, se pozanimajte pri dobavitelju. Hitrosti povezave se razlikujejo glede
na lokacijo, okolje, stanje omrežja in druge dejavnike. 4G LTE ni na voljo v vseh izdelkih in regijah.
9 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.
10 ePrint zahteva internetno povezavo s HP-jevim spletnim tiskalnikom. Zahtevana je registracija računa HP ePrint. Za seznam upravičenih tiskalnikov, podprtih dokumentov in vrst slik ter za druge podrobnosti obiščite www.hp.com/eprint
11 HP Support Assistant: Potrebujete dostop do interneta
12 Aplikacija HP PageLift zahteva operacijski sistem Windows 8.
13 Za storitev Client Security potrebujete operacijski sistem Windows.
14 Orodje za čiščenje datotek File Sanitizer se uporablja za primere, omenjene v dodatku DOD 5220.22-M. Ne podpira pogonov SSD. Zahteva začetno nastavitev. Spletno zgodovino je mogoče izbrisati samo v brskalnikih Internet Explorer in Firefox, če je
uporabniško omogočena. V operacijskem sistemu Windows 8.1 mora uporabnik izklopiti način razširjene zaščite v IE11, če želi omogočiti funkcijo brisanja ob zapiranju brskalnika.
15 Orodje za šifriranje pogonov Drive Encryption zahteva operacijski sistem Windows. Podatki so zaščiteni pred vpisom v orodje Drive Encryption. Če boste računalnik izklopili ali ga preklopili v stanje mirovanja, se boste odjavili iz orodja Drive Encryption in dostop do
podatkov bo onemogočen.
16 Modul BIOS Absolute Persistence je privzeto izklopljen in se aktivira, ko stranka kupi in aktivira naročilo. Storitve so lahko omejene. Za razpoložljivost zunaj ZDA se obrnite na Absolute. Storitev izbirnega naročila na garancijo popolne obnovitve Absolute Recovery
Guarantee je omejena garancija. Veljajo določene omejitve. Za več podrobnosti obiščite: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Če uporabite storitev Data Delete, se plačilo obnovitvene garancije (Recovery Guarantee) izniči
in razveljavi. Za uporabo storitve Data Delete mora stranka najprej podpisati pogodbo o vnaprejšnji pooblastitvi in ustvariti bodisi PIN bodisi kupiti enega ali več žetonov RSA SecurID programske opreme Absolute.
24 Vgrajena funkcija Intel® WiDi je na voljo samo v izbranih konfiguracijah in zahteva nakup ločenega projektorja, televizije ali računalniškega zaslona z vgrajenim ali zunanjim sprejemnikom WiDi. Zunanji sprejemniki WiDi se s projektorjem, televizorjem ali
računalniškim zaslonom povežejo prek standardnega kabla HDMI, ki je naprodaj ločeno.

Več informacij na
www.hp.eu/notebooks
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila. Posebne funkcije se lahko razlikujejo glede na model. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah,
priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma
pomanjkljivosti v tem dokumentu. V nekaterih izdajah operacijskega sistema Windows 8.1 določene funkcije niso na voljo. Sistemi bodo morda zahtevali posodobljeno
in/ali posebej kupljeno strojno opremo za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 8.1. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto
http://www.microsoft.com/windows.
Microsoft, Windows in logotip Windows so zaščitene blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo
podjetje Hewlett-Packard uporablja na podlagi licence. Intel in Core sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v
ZDA in drugih državah. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.
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