Folheto de especificações

Tablet HP EliteBook Revolve 810 G3
Trabalhe com o EliteBook de
nível empresarial, feito para
se adaptar às suas
necessidades. O HP EliteBook
Revolve 810 se transforma
com cinco modos de uso, que
contam com durabilidade,
desempenho, segurança e
gerenciamento de nível Elite
para trabalho no escritório ou
em trânsito.
●
●

Windows 10 Pro1
Tela de 11,6 polegadas na diagonal

Projetado para durar
O Ultrabook™ EliteBook2 da HP é um modelo ultrafino de desempenho total, que pode ser
convertido em tablet e foi projetado para passar pelos testes MIL-STD 810G3, apresentando chassi
de magnésio e teclado resistente a derramamento de líquidos.
Flexibilidade de dobra para trás
Aproveite as vantagens da flexibilidade integrada com sua escolha de entrada, como a caneta
executiva HP opcional,4 a tela de toque ou o teclado, para trabalhar com os cinco modos de
utilização disponíveis no HP EliteBook Revolve 810.
Desempenho sem concessões
Aumente sua produtividade com o Windows 8.1 ,1 a quinta e mais recente geração de tecnologia de
processadores Intel® Core™ i3/i5/i7 ULT,5 longa duração de bateria, acoplamento de nível
empresarial e opções de armazenamento de alto desempenho.
Segurança forte, gerenciamento eficiente
Obtenha ferramentas de segurança e gerenciamento que diminuem a carga sobre a TI com a
tecnologia opcional Intel® vPro™6 e um conjunto abrangente de ferramentas da HP, incluindo HP
BIOSphere,7 HP Sure Start e HP Touchpoint Manager.8
Recursos
● Trabalhe com confiança usando o fortemente testado HP EliteBook Revolve 810.
● Componentes premium como chassi de magnésio e teclado com iluminação auxiliar resistente a

derramamentos para você se focar no trabalho.

● Ajude a melhorar sua produtividade com a caneta executiva para Tablet HP opcional4 com toque com

resposta aprimorada e recursos de controle de precisão.

● Trabalhe em mais lugares com várias opções de conectividade para ajudá-lo a se manter conectado em

trânsito.

● O HP Sure Start detecta corrupção e faz o autorreparo do BIOS.
● Gerencie dados, segurança e dispositivos a partir de uma única solução baseada na nuvem com o HP

Touchpoint Manager.8

● Aproveite as vantagens da garantia e do suporte de série global da HP.
● Simplifique o suporte técnico com o Helpdesk dos serviços HP Care. Conte com a experiência de ótimo

custo-benefício disponível 24x7, abrangendo várias marcas, dispositivos e sistemas operacionais.9

● Ajude a maximizar o fluxo de caixa com uma assinatura mensal para uso dos melhores serviços e itens de

hardware de sua categoria, permitindo que você troque seu computador por um novo a cada três anos.10
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Tablet HP EliteBook Revolve 810 G3 Tabela de especificações

Sistema operacional disponível

Windows 10 Pro 64 1
Windows 8.1 Pro for Education 64 1
Windows 7 Professional 64 (disponível através de direitos de downgrade do Windows 10 Pro); 2
Windows 8.1 Pro 64 1
Windows 8.1 64 1
Windows 7 Professional 64 (disponível através de direitos de downgrade do Windows 8.1 Pro) 20
Windows 7 Professional 64 1
FreeDOS 1

Família de processador

Processador Intel® Core™ i7; Processador Intel® Core™ i5; Processador Intel® Core™ i3

Processadores disponíveis 18

Intel® Core™ i7-5600U com gráficos Intel HD 5500 (2,6 GHz, até 3,2 GHz com tecnologia Intel Turbo Boost, 4 MB de cache, 2 núcleos); Intel®
Core™ i7-5500U com gráficos Intel HD 5500 (2,4 GHz, até 3 GHz com tecnologia Intel Turbo Boost, 4 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Core™
i5-5300U com gráficos Intel HD 5500 (2,3 GHz, até 2,9 GHz com tecnologia Intel Turbo Boost, 3 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Core™ i5-5200U
com gráficos Intel HD 5500 (2,2 GHz, até 2,7 GHz com tecnologia Intel Turbo Boost, 3 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Core™ i3-5010U com
gráficos Intel HD 5500 (2,1 GHz, 3 MB de cache, 2 núcleos)

Chipset

O chipset é integrado ao processador

Memória

4 GB DDR3L-1600 SDRAM (integrados); 4 GB DDR3L-1600 SDRAM (opcional); 8 GB DDR3L-1600 SDRAM (opcional);
(Taxas de transferência de até 1600 MT/s; 4 GB de memória integrada, pode aceitar mais: 4 GB (total de 8 GB) ou 8 GB (total de 12 GB))

Armazenamento interno

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

Monitor

Tela HD UWVA com 11,6" na diagonal multitoque ultraslim com retroiluminação por LED (1366 x 768) 8

Gráficos disponíveis

Gráficos Intel® HD 5500 8

Áudio

DTS Studio Sound™; Alto-falantes estéreo integrados; Microfone integrado (matriz com microfone duplo); Conector combinado para fone de
ouvido/microfone; Botões para aumentar e reduzir o volume

Teclado

Teclado completo retroiluminado resistente a derramamentos

Acessórios

Caneta ativa (configurações selecionadas)

Tecnologias sem fios

Banda larga móvel HP hs3110 HSPA+; Banda larga móvel HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G; Banda larga móvel HP lt4211
LTE/EV-DO/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G; Combinação Intel duas bandas sem fio N 7265AN 802.11a/b/g/n WiDi (2x2) Wi-Fi e Bluetooth® 4.0;
Combinação Intel duas bandas sem fio AC 7265 802.11a/b/g/b/ac WiDi (2x2) Wi-Fi e Bluetooth® 4.0 4,5,6,7

Slots de Expansão

1 microSD

Portas e conectores

1 USB 3.0; 1 USB 3.0 de carga; 1 DisplayPort 1.2; 1 conector combinado para fone de ouvido/microfone; 1 conector de acoplamento lateral; 1
RJ-45; 1 alimentação CA

Câmera

Câmera HD de 720p 8

Software disponível

Compre o Office; HP PageLIft; HP ePrint; PDF Complete Corporate Edition; Evernote; Adobe Flash Player; Pronto para o Skype; HP Power
Assistant16,17

Gestão de Segurança

Pacote HP Client Security: HP Credential Manager, HP Password Manager; HP File Sanitizer; HP Device Access Manager com autenticação Just in
Time; HP BIOS com Sure Start 2.0; HP Secure Erase; HP Trust Circles; Microsoft Security Essentials (somente modelos com Windows 7); Microsoft
Defender (modelos com Windows 8.1); HP SpareKey; Absolute Data Protect; Módulo de persistência absoluta (modelos com Windows 7 e
Windows 8.1); Chip de segurança integrada TPM 1.2; slot para trava de segurança (trava vendida separadamente); HP Touchpoint Manager
9,10,11,12,13,14,15

2

Dimensões

11,22 x 8,35 x 0,87 pol.
285 x 212 x 22,2 mm

Peso

A partir de 3,08 lb.
A partir de 1,4 kg

Alimentação

Adaptador CA Inteligente 45 W
6 células, íon de lítio de longa duração de 44 WH
Até 12 horas 19

Sensores

Giro; Acelerômetro; Bússola; Sensor de luz ambiente; Proximidade; Near Field Communication (NFC)

Conformidade com standards de
eficiência energética

Certificado pela ENERGY STAR®

Soluções de expansão

Estação de acoplamento ultrafina HP 2013
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Estação de acoplamento
ultrafina HP 2013

Expanda rápida e facilmente sua conectividade de monitor, rede e dispositivos, para personalizar um espaço
de trabalho sempre pronto, com a Estação de Acoplamento Ultrafina HP 2013, uma estação de acoplamento
simples com encaixe deslizante em um clique para determinados notebooks HP EliteBook ultrafinos.
Referência: D9Y32AA

Caneta executiva para tablet
HPG2

Pense na HP para todas as suas necessidades de dispositivos apontadores.
Referência: F3G73AA

Adaptador HP DisplayPort
para VGA

Aproveite ao máximo as portas disponíveis em seu notebook empresarial da HP, convertendo a saída
DisplayPort em VGA para conexão rápida e fácil a projetores e monitores externos.
Referência: F7W97AA

Mouse HP Comfort Grip sem
fio

O mouse HP Comfort Grip sem fio apresenta 30 meses de vida útil da bateria e um design arrojado e moderno
que integra perfeitamente com os notebooks HP Business.
Referência: H2L63AA

Bateria HP OD06XL de longa
duração para notebook

A bateria de longa duração HP OD06XL é uma bateria adicional ou de substituição para o tablet PC HP
EliteBook Revolve.
Referência: H6L25AA

3
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Notas de rodapé de mensagens
Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem exigir hardware, drivers e/ou softwares atualizados e/ou adquiridos separadamente para aproveitarem
integralmente as funções do Windows. Visite http://www.microsoft.com.br
2 Nem todas as configurações se qualificam como Ultrabook™.
3 O teste MIL-STD está pendente e não é destinado a demonstrar adequação aos requisitos de contrato do Departamento de Defesa dos EUA ou para uso militar. Os resultados do teste não são garantia de desempenho futuro
sob essas condições de teste.
4 Vendido separadamente ou como um recurso opcional.
5 Os núcleos múltiplos foram desenvolvidos para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicativos de software serão necessariamente beneficiados com o uso dessa
tecnologia. Exige sistema de computação de 64 bits. O desempenho varia de acordo com as configurações de hardware e software. A numeração da Intel não representa uma medida de desempenho superior.
6 Algumas funcionalidades dessa tecnologia, como a tecnologia de gerenciamento Intel® Active e a tecnologia Intel Virtualization, exigem softwares adicionais de terceiros para funcionar. A disponibilidade de futuros
"dispositivos virtuais" da tecnologia Intel vPro depende de outros fornecedores de software. Exige Microsoft Windows.
7 Os recursos HP BIOSphere podem variar, dependendo da plataforma e da configuração do computador.
8 O HP Touchpoint Manager suporta os sistemas operacionais Android™, iOS e Windows e PCs, notebooks, tablets e smartphones de vários fabricantes. Não disponível em todos os países, consulte www.hp.com/touchpoint para
obter informações de disponibilidade. O TouchPoint Manager exige a aquisição de uma assinatura.
1

Os Serviços HP Care são opcionais. Os níveis de serviço e tempos de resposta dos serviços HP Care podem variar de acordo com sua localização geográfica. O serviço é iniciado na data de aquisição do hardware. Restrições e
limitações se aplicam. Para mais detalhes, visite www.hp.com/go/cpc. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições da HP aplicáveis aos serviços fornecidos ou indicados ao cliente no momento da compra. O cliente
pode ter direitos estatutários adicionais, de acordo com as leis locais aplicáveis, e tais direitos não são afetados de nenhuma forma pelos termos e condições da HP para serviços ou pela garantia limitada HP fornecida com o
seu produto HP
10 Ofertas de financiamento e serviço disponíveis através da Hewlett-Packard Financial Services Company e suas subsidiárias e afiliadas (coletivamente HPFSC) em alguns países, sujeitas a aprovação de crédito e execução de
documentação HPFSC padrão. As assinaturas de uso estão disponíveis para termos de 24 ou 36 meses. As taxas e os termos baseiam-se na avaliação de crédito do cliente, nos tipos de ofertas, nos serviços e/ou nos tipos e
opções de equipamentos. Nem todos os clientes podem se qualificar. Nem todos os serviços ou ofertas estão disponíveis em todos os países. Outras restrições podem ser aplicadas. A HPFSC se reserva o direito de alterar ou
cancelar esse programa a qualquer momento, sem notificação prévia.
9

Notas de rodapé das especificações técnicas
Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem exigir hardware, drivers, software ou BIOS atualizados e/ou adquiridos separadamente para tirarem proveito total da
funcionalidade do Windows. O Windows 10 tem atualização automática, que está sempre ativada. Pode haver cobrança de tarifas do provedor de internet e requisitos adicionais para atualização poderão ser aplicados com o
tempo. Visite http://www.microsoft.com.br.
2 Este sistema vem com o Windows 7 Professional instalado e também com uma licença e uma mídia do Windows 10 Pro. Você pode usar apenas uma versão do Windows por vez. Para alternar entre as versões, você terá que
desinstalar uma versão e instalar a outra. Você deve fazer o backup de todos os seus dados (arquivos, fotos etc.) antes de desinstalar e instalar sistemas operacionais, para evitar perda de dados.
3 Para unidades de estado sólido, 1 GB = 1 bilhão de bytes. A capacidade real formatada é menor. Até 16 GB (para Windows 7) e até 30 GB (para Windows 8.1/10) de disco do sistema são reservados para o software de
recuperação do sistema.
4 Para 802.11, ponto de acesso sem fio e serviço de Internet são necessários e não estão incluídos. A disponibilidade dos pontos de acesso públicos sem fio é limitada.
5 WWAN é um recurso opcional. O uso de banda larga exige um contrato de serviços adquirido separadamente. Verifique a disponibilidade e cobertura com um provedor de serviços em sua área. As velocidades de conexão
podem variar conforme a localização, o ambiente, as condições da rede e outros fatores. 4G LTE não disponível em todos os produtos e regiões.
6 Bluetooth™ 4.0 disponível somente no sistema operacional Windows 8.1.
7 Combinações 802.11 + Bluetooth são vendidas separadamente ou como um recurso opcional.
8 Conteúdo em alta definição necessário para visualizar imagens em alta definição.
9 O HP Touchpoint Manager suporta os sistemas operacionais Android™, iOS e Windows e PCs, notebooks, tablets e smartphones de vários fabricantes. Não disponível em todos os países, consulte www.hp.com/touchpoint para
obter informações de disponibilidade. O TouchPoint Manager exige a aquisição de uma assinatura. Recursos fora da banda de limpeza, bloqueio, desbloqueio e geração de relatórios de códigos de erro de inicialização do BIOS
somente da HP com disponibilidade prevista para HP EliteBooks selecionados, exigem tecnologia Intel® vPro™ e operam nos estados de energia S3/suspensão, S4/hibernação e S5/soft off.
10 O HP File Sanitizer é para os casos de uso descritos no suplemento DOD 5220.22-M. Não suporta unidades de estado sólido (SSDs). Exige configuração inicial. Histórico da web excluído apenas nos navegadores Internet
Explorer e Firefox, deve ser habilitado pelo usuário. No Windows 8.1, o usuário precisa desativar o modo de proteção aprimorada no IE11 para habilitar o recurso de fragmentação no fechamento do navegador.
11 O Secure Erase destina-se a métodos descritos na publicação especial 800-88 do National Institute of Standards and Technology.
12 Software Absolute Data Protect pré-carregado, requer assinatura. Consulte http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp para ver todos os detalhes. O agente do Absolute Data Protect vem desativado por padrão,
e deve ser ativado pelo cliente. O serviço pode ser limitado, consulte a Absolute para saber a disponibilidade fora dos EUA. O serviço opcional de assinatura Absolute Recovery Guarantee é uma garantia limitada. Certas
condições se aplicam. Para obter todos os detalhes, visite: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Se o Data Delete for usado, o pagamento da Recovery Guarantee será anulado. Para
usar o serviço Data Delete, os clientes devem primeiro assinar um contrato de autorização prévia e criar um PIN ou adquirir um ou mais tokens RSA SecurID da Absolute Software.
13 O pacote HP Client Security exige Windows
14 O HP Spare Key exige configuração inicial do usuário
15 O módulo de BIOS Absolute Persistence é enviado desligado e deve ser ativado pelos clientes quando eles adquirirem e ativarem uma assinatura. O serviço pode ser limitado. Verifique com a Absolute a disponibilidade fora
dos EUA. O serviço de assinatura opcional da Absolute Recovery Guarantee é uma garantia limitada. Certas condições se aplicam. Para obter todos os detalhes, visite:
http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Se o Data Delete for usado, o pagamento da Recovery Guarantee será anulado. Para usar o serviço Data Delete, os clientes devem primeiro
assinar um contrato de autorização prévia e em seguida criar um PIN ou adquirir um ou mais tokens RSA SecurID da Absolute Software.
16 O HP ePrint requer uma conexão com a Internet para a impressora HP habilitada para Web e registro de conta HP ePrint (para uma lista de impressoras qualificadas, tipos de documentos e imagens suportados e outros
detalhes do HP ePrint, consulte www.hp.com/go/businessmobileprinting)
17 O HP PageLift requer Windows 7 ou superior.
18 Os núcleos múltiplos foram desenvolvidos para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicativos de software serão necessariamente beneficiados com o uso dessa
tecnologia. A computação de 64 bits na arquitetura Intel® requer um sistema de computação com processador, chipset, BIOS, sistema operacional, drivers de dispositivo e aplicativos habilitados para a arquitetura Intel® 64. Os
processadores não funcionam (incluindo operação de 32 bits) sem um BIOS habilitado para arquitetura Intel® 64. O desempenho varia de acordo com as configurações de hardware e de software. A numeração da Intel não
representa uma medida de desempenho superior.
19 A duração da bateria no Windows 8 MM12 varia de acordo com inúmeros fatores, dentre os quais modelo do produto, configuração, aplicativos instalados, recursos, uso, funcionalidade sem fio e configurações de
gerenciamento de energia. A capacidade máxima da bateria diminuirá naturalmente com o tempo e o uso. Consulte www.bapco.com para mais detalhes.
20 Este sistema vem com o Windows 7 Professional instalado e também com uma licença e uma mídia do Windows 8.1 Pro. Você pode usar apenas uma versão do Windows por vez. Para alternar entre as versões, você terá que
desinstalar uma versão e instalar a outra. Você deve fazer o backup de todos os seus dados (arquivos, fotos etc.) antes de desinstalar e instalar sistemas operacionais, para evitar perda de dados.
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Receba atualizações
hp.com/go/getupdated

Aprenda mais em
hp.com
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