Dataark

HP EliteBook Revolve 810 G3-nettbrett
Næringslivet endrer seg hele tiden, gjør nødvendige justeringer
Jobb med EliteBook i forretningsklasse
som er bygd for å tilpasses til dine
behov. HP EliteBook Revolve 810
gjøres om til fem bruksmoduser, alle
støttes topp slitesterkhet, ytelse,
sikkerhet og administrasjon for arbeid
på kontoret eller på reise.

● Windows 8.11
● 29,46 cm (11,6 tommer) diagonal skjerm

Konstruert for holdbarhet
● HPs supertynne fullytelse EliteBook Ultrabook™2 som gjøres om til et nettbrett og er utviklet for å bestå MIL-STD
810G tester3, og som har et magnesiumkabinett og sølesikkert tastatur.
Bakoverbøyd fleksibilitet
● Dra nytte av innebygd fleksibilitet med ditt valg av innenheter fra den valgfrie HP Executive-pennen,4
berøringsskjerm eller tastatur for å jobbe med fungere med de fem bruksmodusene som er tilgjengelige på HP
EliteBook Revolve 810.
Kompromissløs ytelse
● Øk produktiviteten med Windows 8.1,1 den nyeste 5. generasjon Intel® Core™ i3/i5/i7 ULT-prosessorteknologien5,
lang batterilevetid, enterprise-klasse dokking og høyytelse lagringsmuligheter.
Tung sikkerhet, effektivt administrert
● Få sikkerhets- og administrasjonsverktøy som letter byrden til IT-avdelingen med valgfri Intel ® vPro™6 og en
omfattende pakke med verktøy fra HP, inkludert HP BIOSphere,7 HP Sure Start og HP Touchpoint Manager.8
Med
● Arbeid trygt ved å bruke den utprøvde HP EliteBook Revolve 810.
● Førsteklasses komponenter som magnesiumkabinett og bakbelyst tastatur som tåler søl som lar deg fokusere
deg om arbeidet.
● Bidra til å forbedre produktiviteten med HP Executive nettbrettpenn4 med forbedrede responsive berørings- og
punktkontrollfunksjoner.
● Arbeid på flere steder med flere tilkoblingsalternativer slik at du kan holde deg tilkoblet på farten.
● HP Sure Start oppdager ødelagte data og reparerer BIOS.
● Administrer data, sikkerhet og enheter fra én enkelt skybasert løsning med HP Touchpoint Manager.8
● Dra fordel av HPs garanti og globale støtte.
● Forenkle teknisk støtte med kundestøtte fra HP Care-tjenester. Stol på kostnadseffektiv ekspertise som er
tilgjengelig hele døgnet og som dekker flere merker, enheter og operativsystemer.9
● Bidra til å maksimere kontantene med et månedlig abonnement for å bruke bransjeledende maskinvare og
tjenester – Og det lar deg bytte ut din PC med en ny hvert tredje år.10]
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Spesifikasjonstabell

Tilgjengelig operativsystem

Windows 10 Pro 64 1
Windows 8.1 Pro for Education 64 1
Windows 7 Professional 64 (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra Windows 10 Pro) 2
Windows 8.1 Pro 64 1
Windows 8.1 64 1
Windows 7 Professional 64 (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra Windows 8,1 Pro) 20
Windows 7 Professional 64 1
FreeDOS 1

Tilgjengelige prosessorer

Intel® Core™ i7-5600U med Intel HD Graphics 5500 (2,6 GHz, opptil 3,2 GHz med Intel Turbo Boost Technology, 4 MB cache, 2 kjerner); Intel® Core™ i7-5500U med Intel HD Graphics
5500 (2,4 GHz, opptil 3 GHz med Intel Turbo Boost Technology, 4 MB cache, 2 kjerner); Intel® Core™ i5-5300U med Intel HD Graphics 5500 (2,3 GHz, opptil 2,9 GHz med Intel Turbo
Boost Technology, 3 MB cache, 2 kjerner); Intel® Core™ i5-5200U med Intel HD Graphics 5500 (2,2 GHz, opptil 2,7 GHz med Intel Turbo Boost Technology, 3 MB cache, 2 kjerner);
Intel® Core™ i3-5010U med Intel HD Graphics 5500 (2,1 GHz, 3 MB cache, 2 kjerner) 18

Brikkesett

Brikkesett er integrert i prosessor

Minne

4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM (innebygd); 4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM (tillegg); 8 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM (tillegg)
(4 GB minne på kortet, ekstra kan legges til: 4 GB (8 GB totalt) eller 8 GB (12 GB totalt))

Internminne

128 GB M.2 SSD; 180 GB M.2 SSD; 256 GB M.2 SSD; 512 GB M.2 SSD; 180 GB M.2 SE SSD; 256 GB M.2 SE SSD 3

Skjerm

29,46 cm (11,6") diagonalt FHD UWVA flerberøringsaktivert ultra-tynn LED-bakbelyst (1366 x 768) 8

Tilgjengelig grafikk

Intel® HD Graphics 5500 8

Lyd

DTS Studio Sound™; Integrerte stereohøyttalere; Integrert mikrofon ("dual array"-mikrofon); Kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; Knapper for volum opp og ned

Tastatur

Full størrelse, bakbelyst tastatur som tåler søling

Trådløsteknologi

HP hs3110 HSPA+ mobilt bredbånd; HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G mobilt bredbånd; Kombinert Intel Dual Band Wireless-N 7265AN 802.11a/b/g/n WiDi (2x2) WiFi og
Bluetooth® 4.0; Kombinert Intel Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/b/ac WiDi (2x2) WiFi og Bluetooth® 4.0 4,5,6,7

Utvidelsesspor

1 microSD

Porter og kontakter

1 USB 3.0; 1 USB 3.0 med ladning; 1 DisplayPort 1.2; 1 kombinert hodetelefoner/mikrofon; 1 sidedokkingkontakt; 1 RJ-45; 1 vekselstrøm

Webcam

720p HD-kamera 8

Sikkerhetsadministrasjon

HP Client Security Suite: HP Credential Manager, HP Password Manager; HP File Sanitizer; HP Device Access Manager med Just in Time Authentication; HP BIOS med Sure Start 2.0; HP
Secure Erase; HP Trust Circles; Microsoft Security Essentials (bare modeller med Windows 7); Microsoft Defender (modeller med Windows 8,1); HP SpareKey; Absolute Data Protect;
Absolute Persistence Module (modeller med Windows 7 og Windows 8.1); TPM innebygd sikkerhetsbrikke 1.2, sikkerhetslåsespor (lås selges separat); HP Touchpoint Manager
9,10,11,12,13,14,15

Mål

285 x 212 x 22,2 mm

Vekt

Starter på 1,4 kg
(Vekten varierer med konfigurasjonen.)

Strøm

45 W Smart strømadapter
6-cellers, 44 Wt litiumionpolymer med lang levetid

Sensorer

Gyro; Akselerometer; Kompass; Omgivelseslyssensor; Nærhet; NFC (Near Field Communication)

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert

Utvidelsesløsninger

3 års begrenset garanti (valgfrie Care Pack er tilgjengelig, selges separat)

Tilbehør

Aktiv penn (enkelte konfigurasjoner)

Garanti

3 års begrenset garanti (valgfrie Care Pack-oppgraderinger er tilgjengelig, selges separat)

Dataark

HP EliteBook Revolve 810 G3-nettbrett
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 ultratynn kabbellås med
nøkkel

Sikre HP Ultrabook™ eller den bærbare PCen raskt og enkelt med HP ultratynn kabellås med nøkkel.

HP Business tynn toppmatet
veske

HP Business tynn veske med toppåpning er en kompakt, stilig og holdbar veske som er utformet for HPs elegante og
lette bærbare kontor-PCer med tynn profil (opptil 14,1-tommers skjerm (diagonalt)).

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: H4D73AA

Produktnummer: H5M91AA

Produktnummer: H6E52AA

HP OD06XL Long Life-batteri
for bærbar PC

HP OD06XL Long Life-batteriet er et ekstrabatteri eller erstatningsbatteri for HP EliteBook Revolve-nettbrettet.

HP 65 W Smart reiseadapter

Vekselstrømsadaptere fra HP leverer strøm til den bærbare PCen og lader det interne batteriet samtidig. Disse adapterne
gir deg mulighet til å få strøm til den bærbare PCen når du er ute fra kontoret eller på reise. HP 65 W tynn reiseadapter er
perfekt for reisende eller "landeveiskrigere" som alltid er på farten. Adapteren er 40 % tynnere enn standard 65 W
adapter, og har en praktisk USB-port for lading av annet tilbehør mens du arbeider. Fire internasjonale adapterplugger
sørger for at din tynne reiseadapter virker overalt. En stilig beskyttende bæreveske holder alt samlet.

Produktnummer: H6L25AA

Produktnummer: J0E43AA

HP Care Pack: 3 år neste
virkedag på stedet

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

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

Produktnummer: U4414E
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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/nb-NO/.
2 Ikke alle konfigurasjoner kvalifiserer som en Ultrabook™.

3 MIL-STD-testing er forestående, men er ikke tenkt å demonstrere egnethet i forhold til amerikanske forsvarskontrakter eller for militær bruk. Testresultatene er ikke en garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene.
4 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.

5 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.
6 Noe funksjonalitet i denne teknologien, som Intel® Active Management Technology og Intel Virtualization Technology, krever tilleggsprogramvare fra tredjepart for å kjøre. Tilgjengeligheten av fremtidig «virtuelt utstyr◄-anvendelser av Intel vPro-teknologi er
avhengig av tredjeparts programvareleverandører. Microsoft Windows kreves.
7 HP BIOSphere-funksjoner kan variere avhengig av PC-plattform og konfigurasjon.
8 HP Touchpoint Manager støtter Android™, iOS og Windows-operativsystemer og PCer, bærbare PCer, nettbrett og smarttelefoner fra forskjellige produsenter. Ikke tilgjengelig i alle land se www.hp.com/touchpoint for informasjon om tilgjengelighet. Touchpoint
Manager krever kjøp av et abonnement.
9 HP Care Services er valgfrie. Tjenestenivåer og svartider for HP Care-tjenester 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
10 finansiering og tjenestetilbud som er tilgjengelige gjennom Hewlett-Packard Financial Services Company og dets datterselskaper og partnere (samlet HPFSC) i enkelte land og som er underlagt kredittgodkjenning og fullføring av standard
HPFSC-dokumentasjon. Bruksabonnementer er tilgjengelige for 24 eller 36 måneder. Priser og betingelser er basert på kundens kredittvurdering, tilbudstyper, tjenester og/eller utstyrstype og alternativer. Ikke alle kunder er garanter kvalifisering. Ikke alle
tjenester eller tilbud er tilgjengelige i alle land. Andre begrensninger kan forekomme. HPFSC forbeholder seg retten til å endre eller avslutte ordningen når som helst og uten forvarsel.

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 For SSD-stasjoner, GB = 1 milliard byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 16 GB (for Windows 7) av systemet og opptil 30 GB (for Windows 8.1) diskplass er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.
4 For 802.11 er trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste påkrevd, og ikke inkludert. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Spesifikasjonene for 802.11ac WLAN er utkastspesifikasjoner og er ikke endelige. Hvis de endelige
spesifikasjonene er forskjellig fra utkastspesifikasjonene, kan det påvirke den bærbare PC-ens mulighet til å kommunisere med andre 802.11ac WLAN-enheter.
5 WWAN er en tilleggsfunksjon. Bruk av bredbånd krever en egen tjenestekontrakt. Hør med tjenesteleverandøren angående dekning og tilgjengelighet i ditt område. Tilkoblingshastigheter varierer avhengig av sted, miljø, nettverksforhold og andre faktorer. 4G LTE
er ikke tilgjengelig på alle produkter eller i alle regioner.
6 Bluetooth™ 4.0 er bare tilgjengelig for operativsystemet Windows 8.1.
7 Kombinert 802.11 + Bluetooth selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
8 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
9 HP Touchpoint Manager støtter Android™, iOS og Windows-operativsystemer og PCer, bærbare PCer, nettbrett og smarttelefoner fra forskjellige produsenter. Ikke tilgjengelig i alle land se www.hp.com/touchpoint for informasjon om tilgjengelighet. Touchpoint
Manager krever kjøp av et abonnement. Out-of-band HP kun feilkoder for Slett, Lås, Lås opp og rapportering av ofd BIOS-oppstart er planlagt å være tilgjengelig på utvalgte HP EliteBook-maskiner og nødvendig Intel® vPro™-teknologi og funksjoner i strømstatus
forS3/hvile-, S4/dvale- og S5/ myk avslåing.
10 HP 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 makulering ved lukking av nettleseren.
11 Sikker sletting gjelder metodene som er skissert i National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88.
12 Absolute Data Protect-programvare er forhåndslastet, abonnement kreves. Fullstendig beskrivelse finnes på http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp. Absolute Data Protect-agenten leveres avslått og må aktiveres av kunden. 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 her:
http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Hvis Data Delete benyttes, annulleres Recovery Guarantee-betalingen. For å 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.
13 HP Client Security Suite krever Windows
14 HP SpareKey krever førstegangs brukeroppsett
15 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.. Abonnementstjenesten Absolute Recovery
Guarantee (tillegg) 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.
6 HP ePrint krever Internett-tilkobling til en nettaktivert HP-skriver og HP ePrint-kontoregistrering (du finner en liste over kvalifiserte skrivere, støttede dokument- og bildetyper og andre HP ePrint-detaljer på www.hp.com/go/businessmobileprinting
17 HP PageLift krever Windows 7 eller senere.
18 Multi-Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne dra fordel av denne teknologien. 64-biters 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-biters 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.
20 Dette systemet har Windows 7 Professional-programvare forhåndsinstallert, og har også lisens og medier for Windows 8.1 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.

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

© Copyright 2014, 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 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 skal
tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og brukes av Hewlett-Packard Company under lisens. Intel og Core er varemerker for Intel Corporation i USA og
andre land. Qualcomm og Gobi er varemerker for Qualcomm Incorporated, som er registrert i USA og andre land. Varemerker til Qualcomm Incorporated brukes
med tillatelse. For DTS-patenter kan du se http://patents.dts.com. Produsert på lisens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet og DTS og symbolet sammen er
registrerte varemerker, og DTS Studio Sound er et varemerke for DTS, Inc. © DTS, Inc. Med enerett. ENERGY STAR er et registrert varemerke for det amerikanske
Environmental Protection Agency. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.
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