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HP Elite x2 1011 G1
Udfør arbejdet med stil
Tablet-pc eller Ultrabook™ ... Hvad
med begge dele? Den enhed, du har
brug for til at være klar, uanset hvor dit
arbejde fører dig hen. Denne
supermobile enhed med uovertruffen
holdbarhed er fuldt udstyret med HP's
førende sikkerheds- og
administrationsfunktioner.
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● Windows 8.11
● Skærm på 29,46 cm (11,6") diagonalt

Bygget til holdbarhed og mobilitet

● Tag den slanke tablet-pc med dig på farten – den er lige så holdbar, som den er stilfuld. Kombiner den med de komfortable taster
og det ensartede anslag på HP Premium-tastaturet, som er i fuld størrelse og har et holdbart hængsel.

Den effektive Ultrabook™2

● Opnå den ultimative produktivitet med Windows 8.1,1 5. generations Intel® Core™ M-processorer4 med valgfri vPro™5 og lang
batterilevetid, som opnås vha. to batterier – både i tabletten og tastaturet.

Effektiv beskyttelse af data og enheder

● Beskyt følsomme data med HP Sure Start, HP BlOSphere6, HP Client Security7, TPM og SED3. Og få endnu mere ro i sindet med
den integrerede chipkort- og fingeraftrykslæser på det valgfri tastatur med indbygget batteri3.

Tilbehør til alle de funktioner, du har brug for

● Opfyld din virksomheds specifikke behov med tilbehør, der er designet til at øge effektiviteten, herunder en valgfri trådløs
dockingstation i virksomhedsklassen, 3 et tastatur med indbygget batteri, et rejsetastatur i letvægtsdesign 3 og en Wacom-pen.8

Fremhævede funktioner

Du kan redigere med Wacom-pennen8 og være tryg ved det stabile hængsel på det valgfrie tastatur.3
Du får et enestående holdbart design, der er fremstillet til at bestå MIL-STD 810G-test9 og HP's egen testproces.
Afhold virtuelle møder med den valgfrie Qualcomm GOBI™ 4G LTE WWAN-enhed10 og to kameraer.
Reducer administrationstiden, takket være det konvertible design og HP Client Management Solutions6 samt Intel® vPro™.5
Nyd godt af en lang produktlevetid og Global Series-support.
Administrer data, sikkerhedsindstillinger og enheder via netskyen med HP Touchpoint Manager.12
Gør den tekniske support enklere med Helpdesk fra HP Care Services. Få adgang til prisvenlig ekspertise, der kan kontaktes
døgnet rundt, og som dækker adskillige varemærker, enheder og operativsystemer.13
● Vær med til at maksimere likviditeten vha. et månedligt abonnement på brug af kategoriens bedste hardware og tjenester – og
så gør det dig i stand til at udskifte din pc med en ny hvert tredje år.14
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Specifikationstabel

Tilgængelige operativsystemer

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 64 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 8.1 Pro)28
Windows 7 Professional 641
FreeDOS 2.0

Processorfamilie3

Intel® Core™ M-processor

Tilgængelige processorer3

Intel® Core™ M-5Y71 med Intel HD-grafikkort 5300 (1,2 GHz, op til 2,9 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 4 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ M-5Y51 med Intel HD-grafikkort
5300 (1,1 GHz, op til 2,6 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 4 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ M-5Y10c med Intel HD-grafikkort 5300 (800 MHz, op til 2 GHz med Intel Turbo
Boost-teknologi, 4 MB cache, 2 kerner)

Chipsæt

Chipsættet er indbygget i processoren

Maksimal hukommelse

Op til 8 GB LPDDR3-1600 SDRAM
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder på op til 1600 MT/s. Hukommelse i dobbeltkanal (4 eller 8 GB)

Internt storage

128 GB Op til 512 GB M.2 SSD4
180 GB Op til 256 GB M.2 SE SSD4

Skærm

Ultraslank, LED-bagbelyst HD BrightView IPS eDP-berøringsskærm på 29,46 cm (11,6") målt diagonalt (1366 x 768); Ultraslank, LED-bagbelyst FHD BrightView IPS
eDP-berøringsskærm på 29,46 cm (11,6") (1920 x 1080), digitizer, som muliggør flerfingrede håndbevægelser, automatisk rotation, direkte forbundet, Corning ® Gorilla ®-glas 310

Tilgængelige grafikkort

Integreret: Intel® HD-grafikkort 5300

Lyd

DTS Studio Sound™; To højtalere (peger fremad); To mikrofoner med formindskelse af ekko og støjdæmpning; Kombineret hovedtelefonudgang og mikrofonindgang; HP's
avancerede software til støjreduktion

Trådløse teknologier

Kombination af Intel® Tri Band Wireless-AC 17265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) og Bluetooth® 4.0 + WiGig; Kombination af Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2)
Wi-Fi og Bluetooth® 4.0; Kombination af Intel® Dual Band Wireless-AN 7265 802.11a/b/g/n (2x2) og Bluetooth® 4.0; HP hs3110 HSPA+ mobilt bredbånd; HP lt4112 LTE/HSPA+
Qualcomm® Gobi™ 4G-mobilbredbånd5,6,7

Kommunikation

HP ElitePad Ethernet-kabel (tilbehør)

Udvidelsesstik

1 microSD (tablet-pc); 1 mikro-SIM-kort (tablet-pc); 1 chipkortlæser (strømtastatur)

Porte og stik

1 dockingstik til bund (tablet-pc); 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik (tablet-pc); 1 DisplayPort 1.2 (tastatur med indbygget batteri); 1 USB 3.0 (tastatur med indbygget
batteri); 1 USB 3.0 til opladning (tastatur med indbygget batteri; 1 dockingstik til tablet-pc (tastatur med indbygget batteri); 1 dockingstik til understøttelse af dongles (tastatur med
indbygget batteri); 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik (tastatur med indbygget batteri); 14,5 mm vekselstrømsport med flere ben (udvidet tastatur)

Inputenhed

Spildresistent, baggrundsbelyst tastatur i island-style-design med indbygget batteri og 81/82 taster samt afløb (tilbehør); Baggrundsbelyst rejsetastatur med island-style-design
og 81/82 taster (tilbehør)8
ForcePad™af glas (med kemisk ætset overflade) med tænd/sluk-knap, understøttelse af tovejsrulning med forklaring, tryk-og bevægelsesfunktioner aktiveret som standard,
rulning med to fingre, zoom med to fingre (knibning); Wacom Pen med Digitizer-enhed (tilbehør)9

Webcam

FHD-webkamera på forsiden, 2 MP og 1080p; FHD-kamera på bagsiden, 5 MP og 1080p10

Tilgængelig software

HP 3D Driveguard; HP ePrint; HP Hotkey; HP PageLift; HP Support Assistant; Intel® WiDi-software11,12,13,23

Sikkerhedsstyring

TPM 1.2/2.0 (Infineon, loddet ind); HP-fingeraftrykslæser (strømtastatur); Indbygget chipkortlæser (strømtastatur); Godkendelse inden genstart (adgangskode, Smart Card); HP
Client Security; HP File Sanitizer; Drevkryptering; Absolute Persistence Module (kun til modeller med Windows); HP Device Access Manager med Just in Time Authentication; HP
SpareKey; Microsoft Security Defender (kun modeller med Windows 8.1)17,18,19,20,21

Strømforsyning

Smart vekselstrømsadapter, 45 W; 4,5 mm HP ElitePad-vekselstrømsadapter (tablet)
2-cellers litium-ion-batteri på 33 Wh med polymerer samt lang levetid (tablet-pc); 6-cellers litium-ion-batteri på 21 Wh med polymerer samt lang levetid (strømtastatur)
2-cellers, 33 kWh med lang levetid (tablet-pc): op til 12 timer og 45 minutter (MM07, modeller med Windows 7), op til 9 timer (MM12, modeller med Windows 8); 2-cellers, 33 kWh
med lang levetid + 6-cellers, 21 kWh med lang levetid (tablet-pc med strømtastatur som tilbehør), op til 20 timer (MM07, modeller med Windows 7), op til 14 timer og 15 minutter
(MM12, modeller med Windows 8)24,25,26,27

Mål

29,8 x 20,61 x 2,08 cm (tablet-pc med strømtastatur); 29,8 x 19,27 x 1,07 cm (tablet-pc); 29,56 x 21 x 0,6 cm (rejsetastatur)

Vægt

Fra 0,78 kg (tablet-pc); Fra 0,77 kg (strømtastatur); Fra 0,53 kg (rejsetastatur)
(Laveste vægtkonfiguration. Vægten afhænger af konfigurationen. Se QuickSpecs.)

Miljøansvar

Lav halogen22

Overholdelse af standarder for
energieffektivitet

Fås i ENERGY STAR®-certificerede konfigurationer

Garanti

3 års begrænset garanti (Care Packs kan fås som tilbehør, sælges separat), 3 års begrænset garanti på det primære batteri og strømtastaturbatteriet.
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP's eksterne USB
dvd/rw-drev

Det eksterne HP-USB-DVD/RW-drev tilsluttes en ledig USB-port på pc'en 1, så du får øjeblikkelig adgang til afspilning og
brænding af optiske medier.

HP 65 W Smart
rejse-AC-adapter

Vekselstrømsadaptere fra HP forsyner din bærbare computer med strøm og oplader samtidig det interne batteri. Med
disse adaptere kan du forsyne din bærbare computer med strøm, når du er væk fra kontoret eller på farten. Den slanke
HP 65 W rejseadapter er perfekt til internationalt rejsende, der altid er på farten. Denne adapter er 40% slankere end den
almindelige 65 W adapter og har et praktisk USB-stik til opladning af andet tilbehør, mens du arbejder. Fire internationale
adapterstik gør, at rejseadapteren kan bruges overalt, og en smart taske holder det hele samlet.

Produktnummer: F2B56AA

Produktnummer: J0E43AA

Trådløs skærmadapter fra
HP

Du kan dele indholdet med hele lokalet ved at sende det trådløst fra den bærbare pc, tablet-pc'en eller smartphonen til
en skærm eller projektor med den trådløse HP-skærmadapter og din foretrukne trådløse teknologi.

HP's rensekit til tablet-pc'er

Fjern pletter, striber og fingeraftryk hurtigt og let, og hold skærmen ren med HP's rensekit til tablet-pc'er.1

HP Pro 12 Tablet-etui

Bær tablet-pc'en med stil – i hånden eller over skulderen – på eller uden for kontoret med det holdbare og kompakte HP
Pro 12 Tablet-etui, som er udviklet til at beskytte tablet-pc'en, når du er på farten.

Produktnummer: J1V25AA

Produktnummer: K6F99AA

Produktnummer: L0W37AA

3 års service på stedet
næste hverdag

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

3 års service der dækker reparation på stedet næste hverdag, udført af en HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: UC909E
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Fodnoter
1 Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemet kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware, drivere og/eller software for at få fuldt udbytte af Windows-funktionaliteten. Besøg http://www.microsoft.com.
2 Det er ikke alle konfigurationer, der kan bære betegnelsen Ultrabook™.
3 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør

4 Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareapplikationer. 64-bit-computersystem påkrævet. Ydeevnen afhænger af hardware- og

softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
5 Visse funktioner i denne teknologi, f.eks. Intel® Active Management Technology og Intel Virtualization Technology, kræver ekstra tredjepartssoftware for at kunne køre. Det afhænger af udbyderne af tredjepartssoftware, om der vil være kommende "virtuelle
udstyrsprogrammer" til rådighed til Intel vPro-teknologien.
6 Funktionerne i HP BIOSphere kan variere afhængigt af pc'ens platform og konfiguration.
7 Kræver Windows.
8 Wacom Pen fås som konfigurerbart tilbehør på modeller, der bestilles med en digitizer-skærm. Modeller uden indbygget digitizer-enhed er ikke kompatible med pennen.
9 MIL-STD-test er ikke udført endnu, og formålet er ikke at demonstrere egnethed til de kontraktmæssige krav af U.S. Department of Defense eller til militær brug. Testresultater er ikke en garanti for fremtidig ydelse under disse testforhold.
10 De indbyggede Qualcomm® Gobi®-moduler findes i en række udvalgte HP-produkter og kræver abonnement på trådløse datatjenester samt netværksunderstøttelse. De fås ikke i alle lande. Kontakt tjenesteudbyderen vedrørende dækningsområde og udbud.
4G LTE fås ikke i alle områder. Forbindelseshastighederne afhænger af placering, miljø, netværksforhold og andre faktorer.
12 HP TouchPoint Manager understøtter Android™-, iOS- og Windows-operativsystemerne samt pc'er, bærbare pc'er, tablet-pc'er og smartphones fra diverse producenter. Findes ikke i alle lande. Læs mere om tilgængelighed på www.intel.com/info/. Touchpoint
Manager kræver køb af abonnement. Sletning. låsning, oplåsning og rapportering af BIOS-startfejlkoder uden for båndet (out-of-band) foretaget af HP vil efter planerne være tilgængeligt på udvalgte HP EliteBooks og tablet-pc'er og kræver Intel® vPro™-teknologi
og -funktioner i S3/slumre-, S4/dvale- og S5/semislukket tilstand.
13 HP Care Services kan tilvælges. Tjenesteniveauer og responstider for HP Care-tjenesterne afhænger af den geografiske placering. Tjenesten starter på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Der findes flere oplysninger på
www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som blev givet til kunden ved købet. Kunden kan have ekstra lovbestemte rettigheder i henhold til relevant lokal lovgivning, og disse rettigheder er ikke på nogen måde påvirket
af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller den HP-garanti, der følger med HP-produktet.
14 Finansiering og tjenester er tilgængelige via Hewlett-Packard Financial Services Company og dets datterselskaber og associerede selskaber (samlet HPFSC) i visse lande og er underlagt kreditgodkendelse og udarbejdelse af HPFSC-standarddokumentation.
Abonnementer fås i perioder på 24 eller 36 måneder. Priser og vilkår er baseret på kundens kreditvurdering, tilbudstyper, tjeneste- og/eller udstyrstype og valgmuligheder. Alle kunder kvalificerer sig ikke nødvendigvis. Alle tjenester eller tilbud fås ikke i alle lande.
Der kan gælde andre begrænsninger. HPFSC forbeholder sig ret til at ændre eller annullere dette program når som helst og uden forudgående varsel.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1 Ikke alle funktioner kan bruges i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemet skal muligvis opgraderes, og/eller der skal anskaffes hardware, drivere, software eller BIOS-opdatering, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 er

automatisk opdateret og altid aktiveret. Der kan forekomme gebyrer for ISP og ekstra systemkrav på et tidspunkt i forbindelse med opdateringer. Se http://www.microsoft.com.
2 Windows 7 Professional er forudinstalleret på dette system, og der medfølger også en licens og et medie til Windows 10 Pro. Du kan kun bruge én version af Windows ad gangen. Hvis du vil skifte mellem versionerne, skal du først afinstallere den ene version og
dernæst installere den anden. Du skal sørge for at sikkerhedskopiere alle data (filer, billeder mv.), før du afinstallerer og installerer operativsystemer, så du undgår at miste data.
3 Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareapplikationer. 64-bit computersystem påkrævet. Ydeevnen afhænger af hardware- og
softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
4 I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Der er reserveret op til 30 GB til systemgendannelsessoftware (i Windows 8.1/10).
5 Trådløs 802.11-forbindelse er en valgfri tilføjelse, der kræver et trådløst adgangspunkt samt en internettjeneste. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.
6 4G LTE-modulet er valgfrit, og der kræves en separat tjenestekontrakt. Du kan få flere oplysninger om dækning og forsyningsmuligheder i dit område hos tjenesteudbyderen. Forbindelseshastighederne afhænger af placering, omgivelser, netværksforhold og
andre faktorer. 4G LTE fås ikke til alle produkter og i alle områder.
7 Den WiGig-kompatible bærbare computer eller tablet-pc skal placeres inden for 1,2 m af og med frirum til den trådløse dock. HP Advanced Wireless Docking er kompatibel med HP Elite x2 1011 G1 med et installeret Intel Tri Band Wireless AC med
WiGig-kombinationskort, der skal købes som ekstraudstyr.
8 Strøm- og rejsetastaturer sælges separat eller som tilbehør.
9 Wacom Pen fås som konfigurerbart tilbehør på modeller, der bestilles med en digitizer-skærm. Modeller uden indbygget digitizer-enhed er ikke kompatible med pennen.
10 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder.
16 HP ePrint kræver internetforbindelse til en HP-printer med internetadgang samt oprettelse af en HP ePrint-konto (på www.hp.com/go/businessmobileprinting kan du finde en liste over kvalificerede printere, understøttede dokument- og billedtyper samt andre
oplysninger om HP ePrint)
12 HP PageLift kræver Windows 7 eller højere.
13 HP Support Assistant: Kræver internetadgang
14 HP TouchPoint Manager understøtter Android™-, iOS- og Windows-operativsystemerne samt pc'er, bærbare pc'er, tablet-pc'er og smartphones fra diverse producenter. Findes ikke i alle lande. Læs mere om tilgængelighed på www.intel.com/info/. Touchpoint
Manager kræver køb af abonnement. Sletning. låsning, oplåsning og rapportering af BIOS-startfejlkoder uden for båndet (out-of-band) foretaget af HP vil efter planerne være tilgængeligt på udvalgte HP EliteBooks og kræver Intel® vPro™-teknologi og -funktioner
i S3/slumre-, S4/dvale- og S5/semislukket tilstand.
15 HP Driver Packs, HP System Software Manager (SSM), HP BIOS Config Utility (BCU), HP Client Catalog og HP CIK for Microsoft SCCM kan downloades gratis fra HP's websted for administration: www.hp.com/go/clientmanagement.
16 LANDESK kræver abonnement.
17 TPM-firmwaren er version 2.0. TPM-hardwaren er v1.2, som er et udsnit af den TPM 2.0-specificerede version v0.89, som er implementeret af Intel Platform Trust Technology (PTT).
18 Client Security kræver Windows.
19 File Sanitizer er til de Use Cases, der er skitseret i tillægget DOD 5220.22-M. Understøtter ikke Solid State-drev (SSD'er). Der kræves indledende konfiguration. Weboversigt slettes kun i Internet Explorer- og Firefox-browsere og skal aktiveres af brugeren. I
Windows 8.1 skal brugeren slå udvidet dækning fra i IE11 for at kunne destruere med browserlukningsfunktionen.
20 Drevkryptering kræver Windows. Data er beskyttet før log ind på Drevkryptering. Hvis pc'en slukkes eller sættes i dvaletilstand, bliver man logget ud af Drevkryptering, og det forhindrer dataadgang.
21 BIOS Absolute Persistence-modulet leveres slukket og aktiveres, når kunderne køber og aktiverer et abonnement. Tjenesten kan være begrænset. Kontakt Absolute vedrørende tilgængeligheden uden for USA. Den valgfrie abonnementstjeneste på en Absolut
Recovery-garanti er en begrænset garanti. Der gælder visse betingelser. Find alle oplysninger på: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Recovery Guarantee-betalingen ugyldiggøres, hvis Data Delete anvendes. Kunderne
skal først underskrive en forudgående godkendelsesaftale og enten oprette en pinkode eller købe en eller flere RSA SecurID-amuletter fra Absolute Software for at kunne bruge Data Delete-tjenesten.
22 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheder har ikke lavt halogenindhold. Reservedele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.
23 Den integrerede Intel® WiDi-funktion findes kun i visse opsætninger og kræver separat anskaffelse af projektor, tv eller computerskærm med integreret eller ekstern WiDi-modtager. Eksterne WiDi-modtagere skal sluttes til projektoren, tv- eller
computerskærmen via et HDMI-standardkabel, der også skal købes separat.
24 MM07-batteriets levetid i Windows 7 afhænger af flere forskellige faktorer, herunder produktmodel, konfiguration, indlæste programmer, funktioner, forbrug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger. Batteriets maksimale kapacitet reduceres med
tiden, afhængigt af brugen. Du kan få flere oplysninger på www.bapco.com.
25 MM12-batteriets levetid i Windows 8 afhænger af flere forskellige faktorer, herunder produktmodel, konfiguration, indlæste programmer, funktioner, forbrug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger. Batteriets maksimale kapacitet reduceres med
tiden, afhængigt af brugen. Du kan få flere oplysninger på www.bapco.com.
26 Der kræves separat anskaffet strømtastatur med batteri. Batterilevetid i Windows 7 afhænger af flere forskellige faktorer, herunder produktmodel, konfiguration, indlæste applikationer, funktioner, forbrug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger.
Batteriets maksimale kapacitet reduceres med tiden, afhængigt af brugen. Du kan få flere oplysninger på www.bapco.com.
27 Der kræves separat anskaffet strømtastatur med batteri. Batterilevetid i Windows 8 MM12 afhænger af flere forskellige faktorer, herunder produktmodel, konfiguration, indlæste applikationer, funktioner, forbrug, trådløs funktionalitet og
strømstyringsindstillinger. Batteriets maksimale kapacitet reduceres med tiden, afhængigt af brugen. Du kan få flere oplysninger på www.bapco.com.
28 Windows 7 Professional er forudinstalleret på dette system, og der medfølger også en licens og mediesoftware til Windows 8.1 Pro. Du kan kun bruge én version af Windows ad gangen. Hvis du vil skifte mellem versionerne, skal du først afinstallere den ene
version og dernæst installere den anden. Du skal sørge for at sikkerhedskopiere alle data (filer, billeder mv.), før du afinstallerer og installerer operativsystemer, så du undgår at miste data.

Få mere at vide på
www.hp.eu/notebooks
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og planer for teknologiopdatering, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine it-mål. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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