Podatkovni list

Tablični računalnik HP EliteBook Revolve
810 G3
Prilagodite se nenehnim spremembam v poslovnem okolju
HP-jev vrhunski računalnik EliteBook
se odlično prilagaja vašim delovnim
zahtevam. Tablični računalnik HP
EliteBook Revolve 810 s petimi načini
uporabe odlikujejo vrhunska
trpežnost, zmogljivost, varnost in
možnost upravljanja za delo v pisarni
ali na poti.

● Windows 8.11
● Zaslon z diagonalo 29,46 cm (11,6 palca)

Zasnovan za vzdržljivost
● Izjemno tanek in vsestranski prenosni računalnik HP EliteBook Ultrabook™2 z možnostjo uporabe v obliki
tabličnega računalnika, zasnovan v skladu z zahtevami preizkusov po standardu MIL-STD 810G3, ter z ohišjem iz
magnezija in na razlitje odporno tipkovnico.
Prilagodljiva uporaba z možnostjo pregibanja in obračanja
● Tablični računalnik HP EliteBook Revolve 810, ki omogoča pet načinov uporabe, lahko upravljate prek dodatnega
digitalnega peresa HP Executive Pen,4 zaslona na dotik ali tipkovnice.
Zanesljivo delovanje
● Povečajte svojo storilnost z operacijskim sistemom Windows 8.1,1 najnovejšo tehnologijo procesorjev Intel®
Core™ i3/i5/i7 ULT pete generacije,5 dolgo življenjsko dobo akumulatorja ter možnostjo vrhunske združljivosti z
napravami in izjemno zmogljivim pomnilnikom.
Izjemna varnost in učinkovito upravljanje
● Izkoristite prednosti, ki jih ponujajo orodja za varnost in upravljanje, s katerimi lahko olajšate delo oddelkom IT,
kot sta dodatna tehnologija Intel® vPro™6 in obsežna zbirka HP-jevih orodij, ki vključuje storitve HP BIOSphere,7
HP Sure Start in HP Touchpoint Manager.8
Posebnosti
● Brezskrbno opravljajte svoje delo na tabličnem računalniku HP EliteBook Revolve 810, ki je prestal številne
preizkuse uporabe.
● Vrhunski sestavni deli, kot sta ohišje iz magnezija in na razlitje odporna tipkovnica z osvetlitvijo, omogočajo
brezskrbno delo na računalniku.
● Izboljšajte svojo storilnost z dodatnim HP-jevim tabličnim peresom Executive4 z izboljšano odzivnostjo na dotik in
funkcijami nadzora določanja položaja.
● S številnimi možnostmi brezžične povezave lahko delo opravljate na več mestih, ob tem pa ste povezani v splet.
● HP Sure Start zaznava okvare in samodejno popravlja BIOS.
● S storitvijo HP Touchpoint Manager upravljajte podatke, varnost in naprave iz ene same rešitve v oblaku.8
● Izkoristite prednosti HP-jeve garancije in podpore Global Series.
● Poenostavite tehnično podporo z možnostjo Helpdesk storitev HP Care. Zanesite se na cenovno učinkovito
strokovno znanje, ki je na voljo 24 ur na dan, 7 dni na teden in pokriva številne blagovne znamke, naprave ter
operacijske sisteme.9
● Kar največ izboljšajte pretok denarja z mesečno naročnino na vrhunske storitve in strojno opremo, obenem pa
lahko vsaka tri leta svoj računalnik zamenjate z novim.10
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Tablični računalnik HP EliteBook Revolve 810
G3 Tabela specifikacij

Razpoložljiv operacijski
sistem

Windows 10 Pro 64 1
Windows 8.1 Pro for Education 64 1
Windows 7 Professional 64 (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico iz operacijskega sistema Windows 10 Pro) 2
Windows 8.1 Pro 64 1
Windows 8.1 64 1
Windows 7 Professional 64 (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico iz operacijskega sistema Windows 8.1 Pro) 20
Windows 7 Professional 64 1
FreeDOS 1

Razpoložljivi procesorji

Intel® Core™ i7-5600U z grafično kartico Intel HD 5500 (2,6 GHz, s tehnologijo Intel Turbo Boost tudi do 3,2 GHz, 4 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Core™ i7-5500U z grafično
kartico Intel HD 5500 (2,4 GHz, s tehnologijo Intel Turbo Boost tudi do 3 GHz, 4 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Core™ i5-5300U z grafično kartico Intel HD 5500 (2,3 GHz, s
tehnologijo Intel Turbo Boost tudi do 2,9 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Core™ i5-5200U z grafično kartico Intel HD 5500 (2,2 GHz, s tehnologijo Intel Turbo Boost tudi do
2,7 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Core™ i3-5010U z grafično kartico Intel HD 5500 (2,1 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri) 18

Nabor vezij

Vezje je vgrajeno v procesor

Pomnilnik

4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM (vgrajen); 4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM (na izbiro); 8 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM (na izbiro)
(4 GB vgrajenega pomnilnika z možnostjo nadgradnje: 4 GB (skupno 8 GB) ali 8 GB (skupno 12 GB))

Notranji pomnilnik

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

Prikaz

Izjemno tanek zaslon HD UWVA z diagonalo 29,46 cm (11,6 palca), možnostjo večkratnega dotika in osvetlitvijo LED iz ozadja (1366 x 768) 8

Razpoložljiva grafika

Grafična kartica Intel® HD 5500 8

Zvočna kartica

DTS Studio Sound™; Vgrajeni stereo zvočniki; Vgrajen mikrofon (dvojni mikrofon); Kombinirani priključek za slušalke/mikrofon; Gumba za povečanje in zmanjšanje glasnosti

Tipkovnica

Na razlitje odporna velika tipkovnica z osvetlitvijo

Brezžične tehnologije

Modul za mobilno širokopasovno povezavo HP hs3110 HSPA+; Modul za mobilno širokopasovno povezavo HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G; Kombinirani priključek Intel
Dual Band Wireless-N 7265AN 802.11a/b/g/n/ WiDi (2 x 2) WiFi in Bluetooth® 4.0; Kombinirani priključek Intel Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/b/ac WiDi (2 x 2) WiFi in
Bluetooth® 4.0 4,5,6,7

Razširitvene reže

1 microSD

Vrata in priključki

1 vrata USB 3.0; 1 priključek za napajanje USB 3.0; 1 vrata DisplayPort 1.2; 1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon; 1 stranski priključek za združitev; 1 priključek RJ-45; 1
priključek za omrežno napajanje

Spletna kamera

Fotoaparat z visoko ločljivostjo 720p 8

Upravljanje varnosti

Zbirka programske opreme HP Client Security: HP Credential Manager, HP Password Manager; HP File Sanitizer; HP Device Access Manager z možnostjo Just In Time Authentication;
Zaščita HP BIOS s tehnologijo Sure Start 2.0; HP Secure Erase; HP Trust Circles; Microsoft Security Essentials (samo za modele z operacijskim sistemom Windows 7); Microsoft
Defender (za modele z operacijskim sistemom Windows 8.1); HP SpareKey; Absolute Data Protect; Absolute Persistence Module (za modele z operacijskima sistemoma Windows 7 in
Windows 8.1); Vdelan varnostni čip TPM 1.2; reža za varnostno ključavnico (ključavnica je naprodaj posebej); HP Touchpoint Manager 9,10,11,12,13,14,15

Mere

285 x 212 x 22,2 mm

Teža

Že od 1,4 kg
(Teža je odvisna od konfiguracije.)

Napajanje

Pametni napajalnik 45 W
6-celični litij-ionski polimerni akumulator z dolgo življenjsko dobo (44 Wh)

Senzorji

Giroskop; Merilnik pospeška; Kompas; Senzor svetlobe iz okolice; Senzor približevanja; Tehnologija Near Field Communication (NFC)

Ustreznost za električno
učinkovitost

Certifikat ENERGY STAR®

Možnosti razširitve

Triletna omejena garancija (na voljo so dodatne storitve HP Care Pack, ki so naprodaj posebej)

Dodatna oprema

Aktivno pero (na voljo v določenih konfiguracijah)

Garancija

Triletna omejena garancija (na voljo so dodatne storitve HP Care Packs, ki so naprodaj posebej)
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Tablični računalnik HP EliteBook Revolve 810
G3
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

Ključavnica HP Ultraslim
Keyed Cable

Hitro in enostavno zaščitite svoj računalnik HP Ultrabook™ ali prenosnik s ključavnico za kabel HP Ultraslim Keyed Cable
Lock

Torba HP Business Slim Top
Load

Torba HP Business Slim Top Load je kompaktna, modna in vzdržljiva torba, oblikovana za gladke in lahke poslovne
prenosnike tankega profila HP (z zasloni velikosti do 14,1 palca).

HP Touch to Pair Mouse

Številka izdelka: H4D73AA

Številka izdelka: H5M91AA

Številka izdelka: H6E52AA

Akumulator za prenosnike
HP OD06XL Long Life

Akumulator HP OD06XL Long Life je dodatni ali nadomestni akumulator za tablični računalnik HP EliteBook Revolve.

Pametni potovalni
napajalnik HP AC 65 W

HP-jevi napajalniki za izmenični tok hkrati napajajo prenosnik in polnijo notranji akumulator. Ti napajalniki vam
omogočajo polnjenje prenosnika, ko niste v pisarni ali ko ste na poti. Potovalni napajalnik HP 65 W Slim je popolna izbira
za mednarodne potnike ali »cestne bojevnike«, ki so vedno na poti. Napajalnik je 40 % tanjši kot standardni napajalnik 65
W, poleg tega pa vsebuje priročna vrata USB za polnjenje drugih pripomočkov med delom. Štiri mednarodne vtičnice za
napajalnik poskrbijo za to, da potovalni napajalnik Slim deluje, kamor koli greste, vse pa lahko hranite v modni zaščitni
torbi.

Številka izdelka: H6L25AA

Številka izdelka: J0E43AA

Paket HP Care Pack: 3 let
servisa po principu naslednji
delovni dan na kraju
uporabe

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: U4414E
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Tablični računalnik HP EliteBook Revolve 810
G3
Opombe k sporočilom
1 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Če boste želeli izkoristiti vse funkcije sistema Windows, boste morda potrebovali nadgradnjo sistema in/ali posebej kupljeno strojno opremo, gonilnike in/ali programsko

opremo. Obiščite spletno mesto http://www.microsoft.com.
2 Vse konfiguracije niso opredeljene kot Ultrabook™.
3 Preizkušanje pod oznako MIL-STD ni v teku in ni namenjeno prikazu ustreznosti glede zahtev pogodb z ameriškim ministrstvom za obrambo ali zahtev vojaške uporabe. Rezultati preizkusa niso zagotovilo za delovanje v takšnih pogojih.
4 Za doplačilo ali kot dodatna funkcija.
5 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.
6 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 Microsoft Windows.
7 Funkcije HP BIOSphere se lahko razlikujejo glede na platformo in konfiguracijo osebnega računalnika.
8 Storitev HP Touchpoint Manager podpira operacijske sisteme Android™, iOS in Windows ter namizne računalnike, prenosnike, tablične računalnike in pametne telefone različnih proizvajalcev. Ni na voljo v vseh državah; za informacije o razpoložljivosti glejte
www.hp.com/touchpoint. Če želite uporabljati storitev HP Touchpoint Manager, se morate nanjo naročiti.
9 Storitve HP Care so dodatne. Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care se lahko razlikujejo glede na geografsko lokacijo. Storitev lahko začnete uporabljati z dnevom nakupa strojne opreme. Veljajo nekateri pridržki in omejitve. Za podrobnosti obiščite
spletno mesto www.hp.com/go/cpc. Za storitve HP veljajo HP-jevi pogoji in določila za storitev, s katerimi se je stranka seznanila ob nakupu. V skladu z veljavno lokalno zakonodajo ima lahko stranka dodatne z zakonom določene pravice, na katere ne vplivajo
HP-jevi pogoji in določila za storitev ali HP-jeva omejena garancija, ki velja za izdelek HP.
10 Možnosti financiranja in ponudbe storitev, ki jih podjetje Hewlett-Packard Financial Services Company ter njegova odvisna in pridružena podjetja (skupno HPFSC) omogočajo v nekaterih državah ter za katere velja preverjanje zmožnosti odplačevanja posojila in
izpolnjevanje standardnih zahtev dokumentacije HPFSC. Na storitve se lahko naročite za obdobje 24 ali 36 mesecev. Plačilni zneski in pogoji so odvisni od plačilne sposobnosti posamezne stranke, vrste ponudbe, storitve in/ali vrste opreme ter izbirnih dodatkov.
Zahtevanih pogojev morda ne bodo izpolnjevale vse stranke. Vse storitve ali ponudbe niso na voljo v vseh državah. Veljajo lahko dodatne omejitve. Podjetje HPFSC si pridržuje pravico, da kadar koli brez predhodnega obvestila spremeni ali prekliče ta program.

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 Za pogone SSD, 1 GB = 1 milijarda bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša. Za programsko opremo za obnovitev sistema je dodeljenega do 16 GB (za Windows 7) in do 30 GB (Windows 8.1) prostora na sistemskem disku.
4 Za brezžično podporo tehnologije 802.11 sta potrebni brezžična dostopna točka in internetna storitev, ki nista vključeni. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena. Specifikacije za tehnologijo 802.11ac WLAN so samo osnutek in niso končne. Če
se končne specifikacije razlikujejo od osnutka, to lahko vpliva na zmožnost komunikacije prenosnega računalnika z drugimi napravami s tehnologijo 802.11ac WLAN.
5 Brezžično omrežje WWAN je dodatna funkcija. Za uporabo širokopasovne povezave je treba skleniti ločeno storitveno pogodbo. Pri ponudniku storitev se pozanimajte, ali je funkcija razpoložljiva in dosegljiva v vašem območju. Hitrosti povezave se razlikujejo glede
na lokacijo, okolje, stanje omrežja in druge dejavnike. 4G LTE ni na voljo v vseh izdelkih in regijah.
6 Bluetooth™ 4.0 je na voljo le v operacijskem sistemu Windows 8.1.
7 Kombinirani priključek 802.11 in Bluetooth je mogoče kupiti posebej ali kot dodatek.
8 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.
9 Storitev HP Touchpoint Manager podpira operacijske sisteme Android™, iOS in Windows ter namizne računalnike, prenosnike, tablične računalnike in pametne telefone različnih proizvajalcev. Ni na voljo v vseh državah; za informacije o razpoložljivosti glejte
www.hp.com/touchpoint. Če želite uporabljati storitev HP Touchpoint Manager, se morate nanjo naročiti. Možnosti brisanja podatkov, zaklepanja in odklepanja računalnika na daljavo ter obveščanja o napakah ob zagonu sistema BIOS bodo na voljo pri izbranih
prenosnih računalnikih HP EliteBook, zahtevale pa bodo tehnologijo Intel® vPro™ in funkcije v naslednjih načinih delovanja: S3/Spanje, S4/Mirovanje in S5/Stanje pripravljenosti.
10 Orodje za čiščenje datotek HP 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.
19 Možnost Secure Erase je namenjena metodam, opisanim v posebni publikaciji 800-88 Narodnega urada za standarde in tehnologijo.
12 Programska oprema Absolute Data Protect je prednaložena, če jo želite uporabljati, pa se morate nanjo naročiti. Podrobnosti si oglejte na spletnem mestu http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp. Program Absolute Data Protect je ob nakupu
izklopljen, zato ga mora vklopiti stranka. Storitve so lahko omejene, za razpoložljivost zunaj ZDA se obrnite na podjetje Absolute. Dodatna storitev za naročnika za 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 PIN ali kupiti enega ali več žetonov RSA SecurID programske opreme Absolute.
13 Za zbirko programske opreme HP Client Security potrebujete operacijski sistem Windows
14 Orodje HP SpareKey zahteva začetno uporabniško namestitev
15 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.
16 Storitev HP ePrint zahteva internetno povezavo s spletnim tiskalnikom HP in registracijo računa HP ePrint (za seznam primernih tiskalnikov, podprtih dokumentov in vrst slik ter druge podrobnosti storitve HP ePrint obiščite
www.hp.com/go/businessmobileprinting)
17 Program HP PageLift zahteva uporabo operacijskega sistema Windows 7 ali novejšo različico.
18 Tehnologija Multi-Core je namenjena za povečanje zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma aplikacijam. Za 64-bitno izračunavanje na arhitekturi Intel® je potrebna uporaba
računalniškega sistema s procesorjem, vezjem, BIOS-om, operacijskim sistemom, gonilniki naprav in aplikacijami, ki podpirajo arhitekturo Intel® 64. Procesorji ne bodo delovali (niti pri 32-bitnem delovanju) brez BIOS-a, ki podpira arhitekturo Intel® 64. Zmogljivost
se lahko razlikuje glede na konfiguracijo strojne in programske opreme. Intelov sistem številčenja ni merilo za večjo zmogljivost.
20 V tem sistemu je predhodno nameščena programska oprema Windows 7 Professional, priložena pa sta mu tudi licenca in predstavnost za programsko opremo Windows 8,1 Pro. Naenkrat lahko uporabljate le eno različico programske opreme Windows. Za
preklapljanje med različicama boste morali odstraniti eno in namestiti drugo različico. Pred odstranjevanjem in nameščanjem operacijskih sistemov morate narediti varnostne kopije vseh podatkov (datoteke, fotografije itd.), da jih ne bi izgubili.

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
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družbe DTS Licensing Limited. DTS, simbol ter DTS in simbol skupaj so registrirane blagovne znamke in DTS Studio Sound je blagovna znamka družbe DTS, Inc.
© DTS, Inc. Vse pravice pridržane. ENERGY STAR je registrirana blagovna znamka ameriške agencije za varovanje okolja. Vse druge blagovne znamke so last
svojih lastnikov.
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