Folheto de especificações

HP Elite x2 1011 G1
Tablet ou Ultrabook™ Que tal
ambos? O único dispositivo de
que você precisa para onde
quer que o negócio leve você.
Este dispositivo altamente
móvel com durabilidade
incomparável vem totalmente
equipado com segurança e
capacidade de gerenciamento
líderes da HP.
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Feito para durabilidade e mobilidade
Vá aonde quiser, com um tablet elegante que é tão durável quanto estiloso. Junte a isso as teclas
perfeitas e a força consistente do teclado completo HP Premium, com uma dobradiça reflexiva
durável.

Poder de Ultrabook™
●

Windows 10 Pro1
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Prepare-se para a potência máxima, com o Windows 8.1,1 processadores Intel® Core™ M de 5a
geração4 com vPro™ opcional 5 e bateria de longa duração, graças a duas baterias, uma no tablet e
outra no teclado.

Defesas poderosas para dados e dispositivos
Mantenha informações confidenciais seguras com o HP Sure Start, o HP BIOSphere,6 o HP Client
Security,7 TPM e SED.3 Além disso, tenha tranquilidade extra, graças ao leitor de Smart Card e
impressões digitais integrado, no teclado avançado opcional.3

Acessórios para todas as suas necessidades
Atenda às necessidades específicas dos seus negócios, com acessórios feitos para aumentar a
eficiência, incluindo uma estação de acoplamento sem fio opcional,3 teclado avançado, teclado leve
para viagens3 e caneta Wacom.8

Recursos
●

Faça edições com a caneta Wacon8 e desfrute da estabilidade da dobradiça reflexiva do teclado
opcional.3

●

Desfrute de um design premium durável criado para passar pelos testes MIL-STD 810G9 e pelo
Processo de Teste Total da HP.

●

Organize reuniões virtuais com o Qualcomm GOBI™ 4G LTE WWAN opcional10 e duas câmeras.

●

Reduza o tempo de gerenciamento, graças ao design 2-em-1, às soluções de Gerenciamento de
Cliente HP6 e ao Intel® vPro.™5

●

Aproveite a estabilidade de um ciclo de vida longo, do suporte de série global e dos serviços HP
Elite.11

●

Gerencie dados, segurança e dispositivos a partir de uma única solução baseada na nuvem com
o HP Touchpoint Manager.12

●

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.13

●

Ajude a maximizar o fluxo de caixa com uma assinatura mensal para uso dos melhores serviços
e itens de hardware de sua categoria — o que permite que você troque seu computador por um
novo a cada três anos.14
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HP Elite x2 1011 G1 Tabela de especificações
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Sistema operacional disponível

Windows 10 Pro 64 1
Windows 10 Home 64 1
Windows 8.1 Pro 64 1
Windows 8.1 64 1
Windows 7 Professional 64 (disponível através de direitos de downgrade do Windows 10 Pro); 2
Windows 7 Professional 64 (disponível através de direitos de downgrade do Windows 8.1 Pro) 28
Windows 7 Professional 64 1 FreeDOS 2.0 1

Processadores disponíveis 3

Intel® Core™ M-5Y71 com gráficos Intel HD 5300 (1,2 GHz, até 2,9 GHz com tecnologia Intel Turbo Boost, 4 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Core™
M-5Y51 com gráficos Intel HD 5300 (1,1 GHz, até 2,6 GHz com tecnologia Intel Turbo Boost, 4 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Core™ M-5Y10c
com gráficos Intel HD 5300 (800 MHz, até 2 GHz com tecnologia Intel Turbo Boost, 4 MB de cache, 2 núcleos);

Chipset

O chipset é integrado ao processador

Memória Máxima

8 GB LPDDR3-1600 SDRAM
(Taxas de transferência de até 1600 MT/s. Memória de canal duplo (4 GB ou 8 GB))

Armazenamento interno

128 GB 512 GB SSD M.2 4
180 GB 256 GB SSD M.2 SE 4

Gráficos disponíveis

Integrado: Gráficos Intel® HD 5300

Áudio

DTS Studio Sound™; Alto-falantes duplos (voltados para a parte frontal); Array duplo de microfone com cancelamento de eco, supressão de ruído;
Saída de linha para fone de ouvido e entrada para microfone (combinadas); Software HP Advanced Noise Reduction

Comunicações

Cabo Ethernet HP ElitePad (opcional)

Slots de Expansão

1 microSD (tablet); 1 micro SIM (tablet); 1 leitor de cartão inteligente (teclado avançado)

Portas e conectores

1 conector de acoplamento para base (tablet); 1 conector combinado para fone de ouvido/microfone (tablet); 1 DisplayPort 1.2 (teclado
avançado); 1 USB 3.0 (teclado avançado); 1 USB 3.0 de carga (teclado avançado); 1 conector de acoplamento para tablet (teclado avançado); 1
conector de acoplamento para suporte a dongle (teclado avançado); 1 conector combinado para fone de ouvido/microfone (teclado avançado); 1
porta CA com vários pinos de 4,5 mm (teclado avançado)

Software disponível

HP 3D Driveguard; HP ePrint; Teclas de atalho HP; HP PageLift; HP Support Assistant; Software Intel® WiDi 11,12,13,23

Gestão de Segurança

TPM 1.2/2.0 (Infineon, soldada); Leitor de impressão digital (teclado avançado); Leitor de Smart Card integrado (teclado avançado); Autenticação
de pré-inicialização (senha, Smart Card); HP Client Security; HP File Sanitizer; Criptografia de unidade; Módulo de persistência absoluta (somente
modelos com Windows); HP Device Access Manager com autenticação Just in Time; HP SpareKey; Microsoft Security Defender (somente modelos
com Windows 8.1) 17,18,19,20,21

Caracteristicas de gestão

HP Touchpoint Manager; Pacotes de drivers da HP; HP SoftPaq Download Manager (SDM); HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config
Utility (BCU); HP Client Catalog; HP CIK para Microsoft SCCM; Gerenciamento LANDESK 14,15,16

Alimentação

Adaptador CA Smart 45 W; Adaptador CA HP ElitePad 4,5 mm (tablet)

Dimensões

11,73 x 8,12 x 0,82 pol. (tablet com teclado avançado); 11,73 x 7,58 x 0,42 pol. (tablet); 11,6 x 8,26 x 0,24 pol. (teclado para viagem)
29,8 x 20,61 x 2,08 cm (tablet com teclado avançado); 29,8 x 19,27 x 1,07 cm (tablet); 29,56 x 21 x 0,6 cm (teclado para viagem)

Peso

A partir de 1,71 lb (tablet); A partir de 1,7 lb (teclado avançado); A partir de 1,18 lb (teclado para viagem)
A partir de 0,78 kg (tablet); A partir de 0,77 kg (teclado avançado); A partir de 0,53 kg (teclado para viagem)
(Configuração de peso mais baixa. Dependendo da configuração, o peso pode variar. Ver QuickSpecs.)

Ambiental

Baixo halogênio 22

Conformidade com standards de
eficiência energética

Configurações com certificação ENERGY STAR® disponíveis

Garantia

Garantia limitada por um ano (atualizações disponíveis, vendidas separadamente), garantia de um ano para a bateria principal
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HP Elite x2 1011 G1
Acessórios e serviços (não incluídos)
Adaptador HDMI/VGA HP
ElitePad

Portas de PC. Mas sem PC. Conecte facilmente um projetor ou monitor externo ao Adaptador HDMI e VGA HP
ElitePad e compartilhe apresentações e demonstração em uma tela maior.*
Referência: H3N45AA

Estação de acoplamento sem
fio avançada HP

Expanda o espaço de trabalho do HP Elite x2 1011 G1 com a estação de acoplamento sem fio avançada
HP, que permite conectividade perfeita através da tecnologia WiGig.
Referência: F7M97AA

Cabo Ethernet HP ElitePad

Portas de PC. Mas sem PC. Conecte-se rapidamente a uma rede corporativa * e transfira dados, compartilhe
arquivos ou imprima documentos com a adaptador ethernet HP ElitePad.
Referência: H3N49AA
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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 um Ultrabook™.
3 Vendido separadamente ou como recurso opcional.
4 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 de software. A numeração da Intel não representa uma medida de desempenho superior.
5 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 aplicações futuras
de "dispositivos virtuais" para a tecnologia Intel vPro depende de outros fornecedores de software.
6 Os recursos HP BIOSphere podem variar, dependendo da plataforma e da configuração do computador.
7 Requer o Windows.
8 A caneta Wacom está disponível como opção configurável disponível em modelos encomendados com tela digitalizadora. Modelos sem um digitalizador incorporado não são compatíveis com a caneta.
9 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.
10 Os módulos Qualcomm® Gobi® integrados estão disponíveis em determinados produtos HP e requerem contrato de serviço de dados sem fio, suporte de rede e não estão disponíveis em todas as áreas. Contate a operadora
de serviço para determinar a área de cobertura e disponibilidade. 4G LTE não disponível em algumas regiões. As velocidades de conexão podem variar conforme a localização, o ambiente, as condições da rede e outros fatores.
11 Suporte Elite disponível apenas nos EUA e no Canadá, em inglês.
12 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 informações de disponibilidade. O Touchpoint Manager exige a aquisição de uma assinatura. Recursos avulsos de limpeza, bloqueio, desbloqueio e geração de relatórios de códigos de erro de inicialização do BIOS
exclusivos da HP, com disponibilidade prevista para HP EliteBooks e tablets selecionados, exigem tecnologia Intel vPro™ e operam nos estados de alimentação S3/suspensão, S4/hibernação e S5/soft off.
13 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, conforme 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.
14 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 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.
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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 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 de software. A numeração da Intel não representa uma medida de desempenho superior.
4 Para unidades de armazenamento, GB = 1 bilhão de bytes. A capacidade real formatada é menor. Até 30 GB (para Windows 8.1/10) são reservados para software de recuperação do sistema.
5 A conexão sem fio 802.11 é um recurso complementar opcional e requer ponto de acesso sem fio e serviço de Internet. A disponibilidade dos pontos de acesso públicos sem fio é limitada.
6 O módulo 4G LTE é opcional e exige contrato de serviço 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.
7 O notebook ou tablet compatível com WiGig deve ser posicionado a até 1,2 m (4 pés) e sem obstruções na linha de visão da estação de acoplamento sem fio. A Estação de Acoplamento Sem Fio é compatível com o HP Elite x2
1011 G1 quando equipado com uma placa combinada Intel Tripla Banda Sem Fio AC com WiGig.
8 Os teclados avançados e para viagem são vendidos separadamente ou como um recurso opcional.
9 A caneta Wacom está disponível como opção configurável disponível em modelos encomendados com tela digitalizadora. Modelos sem um digitalizador incorporado não são compatíveis com a caneta.
10 Conteúdo em alta definição necessário para visualizar imagens em alta definição.
11 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)
12 O HP PageLift requer Windows 7 ou superior.
13 HP Support Assistant: É necessário acesso à internet.
14 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 informações de disponibilidade. O Touchpoint Manager exige a aquisição de uma assinatura. Recursos avulsos de apagamento, bloqueio, desbloqueio e geração de relatórios de códigos de erro de inicialização do BIOS
exclusivos 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.
15 Pacotes de Drivers HP, HP System Software Manager (SSM), HP BIOS Config Utility (BCU),HP Client Catalog e HP CIK para Microsoft SCCM estão disponíveis como um download gratuito, no site de gerenciabilidade da HP na
Web: acesse www.hp.com/go/clientmanagement.
16 O LANDESK exige assinatura.
17 A versão do firmware TPM é 2.0. O Hardware TPM é v1.2, que é um subconjunto da especificação TPM 2.0 versão v0.89 conforme implementada pela tecnologia Intel Platform Trust Technology (PTT).
18 O Client Security requer o Windows.
19 O 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.
20 O Drive Encryption requer o uso do Windows. Os dados ficam protegidos antes do login no Drive Encryption. Desligar o PC ou colocá-lo em hibernação faz o logout da Criptografia de Unidade e impede o acesso aos dados.
21 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 todos os detalhes, visite:
http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Se a Exclusão de Dados for usada, o pagamento da Garantia de Recuperação será anulada. Para usar o serviço Exclusão de Dados, 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.
22 Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos incluem quantidades maiores de halogênio. As peças de manutenção obtidas após a compra podem incluir uma quantidade maior de halogênio.
23 Recurso Intel® WiDi integrado disponível somente em configurações selecionadas, exige projetor, TV ou monitor de computador adquirido separadamente com um receptor WiDi integrado ou externo. Os receptores WiDi
externos se conectam ao projetor, TV ou monitor de computador através de um cabo HDMI padrão, também vendido separadamente.
24 A duração da bateria no Windows 7 MM07 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.
25 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.
26 Requer teclado avançado com bateria, adquirido separadamente. A duração da bateria no Windows 7 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.
27Requer teclado avançado com bateria, adquirido separadamente. 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.
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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.
28

Receba atualizações
hp.com/go/getupdated

Aprenda mais em
hp.com
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