Záznamový list

HP Elite x2 1011 G1
Podávajte výkony so štýlom
Tablet alebo Ultrabook™ Čo tak oba?
Jediné zariadenie, ktoré potrebujete
bez ohľadu na to, kam vás zavedie
práca. Toto mimoriadne mobilné
zariadenie s bezkonkurenčnou
odolnosťou je kompletne vybavené
špičkovými funkciami zabezpečenia a
správy od spoločnosti HP.
2

● Windows 8.11
● displej s uhlopriečkou 29,46 cm (11,6")

Vytvorený pre trvácnosť a mobilitu

● Vydajte sa na cesty s elegantným tabletom, ktorý je rovnako odolný, ako je štýlový. Skombinujte ho so skvelými klávesmi a
trvalou energiou plnohodnotnej klávesnice HP Premium s odolným ohybným kĺbom.

Výkon Ultrabook™2

● Získajte maximálny výkon so systémom Windows 8.1,1 procesormi Intel® Core™ M 5. generácie4 s voliteľnou technológiou
vPro™5 a dlhou výdržou batérie, ktorú poskytujú dve batérie v tablete a podstavci s klávesnicou.

Výkonná ochrana údajov a zariadení

● Uchovávajte citlivé informácie v bezpečí so softvérom HP Sure Start, HP BIOSphere,6 HP Client Security,7 TPM a SED3 a zároveň
získajte dodatočnú istotu s integrovanou čítačkou pamäťových kariet Smart Card a snímačom odtlačkov prstov na voliteľnej
napájacej klávesnici.3

Príslušenstvo na všetko, čo potrebujete

● Splňte špecifické potreby svojho podniku s príslušenstvom určeným na zvýšenie efektivity, ktoré zahŕňa voliteľný podnikový
bezdrôtový dok,3 napájaciu klávesnicu, ľahkú cestovnú klávesnicu3 a pero Wacom.8

Funkcie

● Vykonávajte úpravy s perom Wacom8 a spoľahnite sa na stabilitu ohybného kĺbu na voliteľnej klávesnici.3
● Využite špičkový odolný dizajn navrhnutý tak, aby zvládol testovanie MIL-STD 810G9 a testovanie Total Test Process spoločnosti
HP.
● Organizujte virtuálne schôdze s voliteľným pripojením Qualcomm GOBI™ 4G LTE WWAN10 a dvomi kamerami.
● Skráťte čas správy vďaka dizajnu typu 2-v-1, riešeniam HP Client Management6 a technológii Intel® vPro.™5
● Využite výhody stability dlhej životnosti a globálnej sériovej podpory.
● Spravujte údaje, zabezpečenie a zariadenia z jedného cloudového riešenia s aplikáciou HP Touchpoint Manager.12
● Získajte jednoduchšiu technickú podporu prostredníctvom služieb HP Care. Spoľahnite sa na cenovo výhodnú odbornosť, ktorá je
dostupná nonstop a pokrýva viaceré značky, zariadenia a operačné systémy.13
● Dosiahnite maximálny peňažný tok s mesačným predplatným na používanie najlepšieho hardvéru a služieb v triede a zároveň
získajte možnosť vymeniť každé tri roky svoj počítač za nový.14
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HP Elite x2 1011 G1
Tabuľka s technickými údajmi

Dostupný operačný systém

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (k dispozícii prostredníctvom práv na prechod na staršiu verziu z Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 64 (k dispozícii prostredníctvom práv na prechod na staršiu verziu z Windows 8.1 Pro)28
Windows 7 Professional 641
FreeDOS 2.0

Skupina procesora3

Procesor Intel® Core™ M

Dostupné procesory3

procesor Intel® Core™ M-5Y71 s grafickou kartou Intel HD Graphics 5300 (1,2 GHz, až 2,9 GHz s technológiou Intel Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 4 MB, 2 jadrá); procesor Intel®
Core™ M-5Y51 s grafickou kartou Intel HD Graphics 5300 (1,1 GHz, až 2,6 GHz s technológiou Intel Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 4 MB, 2 jadrá); procesor Intel® Core™ M-5Y10c
s grafickou kartou Intel HD Graphics 5300 (800 MHz, až 2 GHz s technológiou Intel Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 4 MB, 2 jadrá)

Čipová sada

Čipset je integrovaný s procesorom

Maximálna kapacita pamäte

Maximálne 8 GB LPDDR3-1600 SDRAM
Poznámky k štandardnej pamäte: Rýchlosť prenosu údajov až 1 600 MT/s. Dvojkanálová pamäť (4 GB alebo 8 GB)

Vnútorná pamäť

128 GB Maximálne 512 GB M.2 SSD4
180 GB Maximálne 256 GB M.2 SE SSD4

Obrazovka

Ultratenký dotykový displej BrightView IPS eDP s uhlopriečkou 29,46 cm (11,6"), podsvietením LED a rozlíšením HD (1 366 x 768); Ultratenký dotykový displej BrightView IPS eDP s
uhlopriečkou 29,46 cm (11,6"), podsvietením LED a rozlíšením FHD (1 920 x 1 080), multidotykový kapacitný digitalizátor, automatické otáčanie, priame vrstvenie, Corning® Gorilla®
Glass 310

Dostupná grafická karta

Integrovaný: Intel® HD Graphics 5300

Zvuk

DTS Studio Sound™; duálne reproduktory (vpredu); mikrofón s dvojitým poľom a funkciou potlačenia akustickej ozveny a šumu; výstup na slúchadlá a vstup na mikrofón
(kombinovaný port); Pokročilý softvér na redukciu šumu HP

Bezdrôtové technológie

Kombinovaná trojpásmová karta Intel® Wireless-AC 17265 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) a Bluetooth® 4.0 + WiGig; Kombinovaná dvojpásmová karta Intel® Wireless-AC 7265
802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) a Bluetooth® 4.0; Kombinovaná dvojpásmová karta Intel® Wireless-AN 7265 802.11a/b/g/n (2 x 2) a Bluetooth® 4.0; Širokopásmové mobilné pripojenie HP
hs3110 HSPA+; Širokopásmové mobilné pripojenie HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G5,6,7

Možnosti komunikácie

ethernetový kábel HP ElitePad (voliteľný)

Rozširujúce sloty

1 slot microSD (tablet); 1 slot micro SIM (tablet); 1 čítačka pamäťových kariet Smart Card (napájacia klávesnica)

Porty a konektory

1 dokovací konektor na základňu (tablet); 1 kombinovaný port na slúchadlá/mikrofón (tablet); 1 port DisplayPort 1.2 (napájacia klávesnica); 1 port USB 3.0 (napájacia klávesnica); 1
nabíjací port USB 3.0 (napájacia klávesnica); 1 dokovací konektor na tablet (napájacia klávesnica); 1 dokovací konektor pre podporu hardvérového kľúča (napájacia klávesnica); 1
kombinovaný port na slúchadlá/mikrofón (napájacia klávesnica); 1 viackolíkový napájací port 4,5 mm (napájacia klávesnica)

Vstupná jednotka

vodeodolná ostrovčeková napájacia klávesnica s 81/82 klávesmi, posvietením a odvodom kvapaliny (voliteľná); Ostrovčeková cestovná klávesnica s 81/82 klávesmi a podsvietením
(voliteľná)8
Sklenený ForcePad™ (s chemicky ošetreným povrchom) s vypínačom, podporuje dvojsmerné posúvanie s legendou, predvolene zapnuté ťuknutia a gestá, posúvanie dvoma
prstami, priblíženie dvoma prstami (roztiahnutím prstov); Pero Wacom s digitalizérom (voliteľné)9

Webová kamera

webová kamera 2 MP FHD 1080p vpredu; 5 MP FHD 1080p vzadu10

Dostupný softvér

HP 3D Driveguard; HP ePrint; HP Hotkey; HP PageLift; HP Support Assistant; Softvér Intel® WiDi11,12,13,23

Správa zabezpečenia

TPM 1.2/2.0 (Infineon, prispájkovaný); snímač odtlačkov prstov HP (napájacia klávesnica); integrovaná čítačka pamäťových kariet Smart Card (napájacia klávesnica); overenie pred
spustením (heslo, Smart Card); HP Client Security; HP File Sanitizer; Drive Encryption; modul Absolute Persistence (len modely so systémom Windows); HP Device Access Manager s
overovaním Just in Time; HP SpareKey; Microsoft Security Defender (len modely so systémom Windows 8.1)17,18,19,20,21

Napájanie

sieťový adaptér Smart 45 W; Sieťový adaptér HP ElitePad 4,5 mm (tablet)
lítium-iónová polymérová 2-článková batéria s dlhou životnosťou a kapacitou 33 Wh (tablet); Lítium-iónová polymérová 6-článková batéria s dlhou životnosťou a kapacitou 21 Wh
(napájacia klávesnica)
2-článková batéria s kapacitou 33 Wh a dlhou výdržou (tablet): až 12 hodín a 45 minút (MM07, modely so systémom Windows 7), až 9 hodín (MM12, modely so systémom
Windows 8); 2-článková batéria s kapacitou 33 Wh a dlhou výdržou + 6 článková batéria s kapacitou 21 Wh a dlhou výdržou (tablet s voliteľnou napájacou klávesnicou), až 20 hodín
(MM07, modely so systémom Windows 7), až 14 hodín a 15 minút (MM12, modely so systémom Windows 8)24,25,26,27

Rozmery

29,8 x 20,61 x 2,08 cm (tablet s napájacou klávesnicou); 29,8 x 19,27 x 1,07 cm (tablet); 29,56 x 21 x 0,6 mm (cestovná klávesnica)

Hmotnosť

Od 0,78 kg (tablet); Od 0,77 kg (napájacia klávesnica); Od 0,53 kg (cestovná klávesnica)
(Konfigurácia s najnižšou hmotnosťou. Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie. Pozrite si príručku Stručné technické údaje.)

Okolitý

Nízky obsah halogenidov22

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

k dispozícii konfigurácie s certifikáciou ENERGY STAR®

Záruka

3-ročná obmedzená záruka (k dispozícii sú voliteľné balíky Care Pack, predávajú sa samostatne), 3-ročná obmedzená záruka na primárnu batériu a batériu napájacej klávesnice.
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HP Elite x2 1011 G1
Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Externá mechanika DVDRW s
rozhraním USB

Pripojte externú jednotku HP USB DVD/RW ku ktorémukoľvek dostupnému portu USB na PC1 a získajte okamžitý prístup
na čítanie a zápis optického média.

Malý cestovný adaptér AC
HP, 65 W

Sieťové adaptéry od spoločnosti HP napájajú váš prenosný počítač a zároveň nabíjajú internú batériu. Tieto adaptéry vám
poskytujú možnosť napájať prenosný počítač, keď ste mimo kancelárie alebo na cestách. Tenký cestovný adaptér HP 65W
je perfektný pre medzinárodných cestovateľov alebo „brázdičov ciest“, ktorí sú stále v pohybe. Adaptér je o 40% tenší ako
štandardný 65W adaptér a zahŕňa štandardný USB port pre nabíjanie iného príslušenstva počas práce. Štyri
medzinárodné zástrčky adaptéra vás udržiavajú v istote, že váš tenký cestovný adaptér pracuje kdekoľvek ste. Štýlové
ochranné puzdro udržiava všetko pokope.

Číslo produktu: F2B56AA

Číslo produktu: J0E43AA

Adaptér pre bezdrôtový
displej HP

Zdieľajte obsah s celou miestnosťou jeho bezdrôtovým odoslaním z prenosného počítača, tabletu alebo smartfónu na
displej alebo projektor s využitím adaptéra pre bezdrôtový displej HP a bezdrôtovej technológie podľa vášho výberu.

Čistiaca súprava HP Tablet

Rýchlo a ľahko utrie nečistoty, šmuhy a odtlačky prstov a pomáha udržiavať optimálnu čistotu obrazovky so súpravou na
čistenie tabletu HP.1

Číslo produktu: J1V25AA

Číslo produktu: K6F99AA

Puzdro na tablet HP Pro 12

Noste svoj tablet so štýlom – v ruke alebo krížom cez telo – v kancelárii aj mimo nej s použitím odolného a kompaktného
puzdra na tablet HP Pro 12, ktoré je navrhnuté na poskytovanie ochrany tabletu na cestách.

Číslo produktu: L0W37AA

3-ročná záruka, nasledujúci
pracovný deň

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný
deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov.
Číslo produktu: UC909E
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HP Elite x2 1011 G1
Poznámky v krátkych správach
1 Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače a/alebo softvér. Navštívte

stránku http://www.microsoft.com.
2 Nie všetky konfigurácie spĺňajú podmienky pre označenie Ultrabook™.
3 Predávané samostatne alebo ako voliteľná funkcia.
4 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov alebo pre všetky softvérové aplikácie. Vyžaduje sa 64-bitový počítačový systém. Výkon sa líši v
závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel nesúvisí s mierou výkonnosti.
5 Na spustenie niektorých funkcií tejto technológie, napríklad technológie Intel® Active management a Intel Virtualization, sa vyžaduje softvér tretích strán. Dostupnosť aplikácií virtuálnych zariadení pre technológiu Intel vPro v budúcnosti závisí od poskytovateľov
softvéru tretích strán.
6 Funkcie HP BIOSphere sa môžu v závislosti od platformy a konfigurácie PC líšiť.
7 Vyžaduje sa Windows.
8 Pero Wacom je k dispozícii ako konfigurovateľný voliteľný doplnok v modeloch objednaných s obrazovkou s digitalizérom. Modely bez zabudovaného digitalizéra nie sú kompatibilné s týmto perom.
9 Prebieha testovanie MIL-STD a účelom nie je preukázať vhodnosť pre zmluvy s Ministerstvom obrany Spojených štátov alebo na vojenské použitie. Výsledky testovania nie sú zárukou budúceho výkonu za týchto testovacích podmienok.
10 Zabudované moduly Qualcomm® Gobi® sú k dispozícii vo vybraných produktoch HP a vyžadujú uzatvorenie zmluvy o poskytovaní bezdrôtových dátových služieb, sieťovej podpory, ktoré nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach. Informácie o pokrytí a
dostupnosti získate od poskytovateľa služieb. Technológia 4G LTE nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach. Rýchlosti pripojenia sa budú líšiť v závislosti od polohy, prostredia, stavu siete a ďalších faktorov.
12 Softvér HP Touchpoint Manager podporuje operačné systémy Android™, iOS a Windows a počítače, prenosné počítače, tablety a smartfóny od rôznych výrobcov. Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke
www.hp.com/touchpoint. Softvér Touchpoint Manager vyžaduje zakúpenie predplatného. Dostupnosť funkcií Out-of-band HP only Wipe, Lock, Unlock a hlásenia kódov chýb spustenia systému BIOS je plánovaná vo vybratých zariadeniach HP EliteBook a tabletoch
vyžaduje technológiu Intel® vPro™ a funkcie v stavoch napájania S3/Sleep, S4/Hibernate a S5/Soft Off.
13 Služby HP Care sú voliteľné. Úrovne služieb a časy odozvy služieb HP Care sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Služba sa začína dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na stránke www.hp.com/go/cpc. Na služby
HP sa vzťahujú platné podmienky služieb, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený v čase predaja. Zákazník môže mať dodatočné zákonné práva v súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi a také práva nie sú v žiadnom
prípade ovplyvnené podmienkami služieb HP alebo obmedzenou zárukou HP, ktoré získate pri kúpe produktu HP.
14 Ponuky financovania a servisu od spoločnosti Hewlett-Packard Financial Services Company a jej dcérskych spoločností a pobočiek (pod spoločným názvom HPFSC) sú dostupné v určitých krajinách a sú podmienené schválením kreditu a vyhotovením štandardnej
dokumentácie HPFSC. Predplatné na používanie sú k dispozícii na obdobie 24 alebo 36 mesiacov. Tarify a podmienky sú založené na hodnotení kreditu zákazníka, typoch ponúk, službách a/alebo type a možnostiach vybavenia. Je možné, že niektorí zákazníci
nebudú mať nárok na využitie ponuky. Niektoré služby alebo ponuky nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách. Môžu platiť iné obmedzenia. HPFSC si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť tento program bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické špecifikácie zrieknutie
1 Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu

systému BIOS. Operačný systém Windows 10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si za to môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Navštívte stránku
http://www.microsoft.com.
2 Tento systém má predinštalovaný softvér Windows 7 Professional a dodáva sa tiež s licenciou a médiami na softvér Windows 10 Pro. Nie je možné používať viac verzií systému Windows súčasne. Prechod medzi verziami si vyžiada odinštalovanie jednej verzie a
nainštalovanie druhej. Pred odinštalovaním a nainštalovaním operačných systémov je potrebné vytvoriť zálohu všetkých údajov (súborov, fotografií atď.), aby ste predišli ich strate.
3 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov alebo pre všetky softvérové aplikácie. Vyžaduje sa 64-bitový počítačový systém. Výkon sa líši v
závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel nesúvisí s mierou výkonnosti.
4 V prípade diskov platí, že 1 GB = 1 miliarda bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Až 30 GB (v prípade systému Windows 8.1/10) je vyhradených pre softvér na obnovenie systému.
5 Bezdrôtové pripojenie 802.11 je voliteľná doplnková funkcia a vyžaduje bezdrôtový prístupový bod a internetové služby. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
6 Modul 4G LTE je voliteľný a vyžaduje uzatvorenie samostatnej zmluvy o poskytovaní služieb. Informácie o pokrytí a dostupnosti vo vašej oblasti získate od poskytovateľa služieb. Rýchlosti pripojenia sa budú líšiť v závislosti od polohy, prostredia, stavu siete a
ďalších faktorov. Technológia 4G LTE nie je k dispozícii vo všetkých produktoch a všetkých oblastiach.
7 Prenosný počítač alebo tablet kompatibilný s technológiou WiGig sa musí nachádzať na mieste vo vzdialenosti do 1,2 m (4 stopy) a s priamym výhľadom bez prekážok na bezdrôtový dok. Bezdrôtový dok HP Advanced je kompatibilný so zariadením HP Elite x2
1011 G1 s nainštalovanou voliteľnou kartou pre kombinované trojpásmové bezdrôtové pripojenie Intel typu AC s technológiou WiGig.
8 Napájacia a cestovná klávesnica sa predávajú samostatne alebo ako voliteľné príslušenstvo.
9 Pero Wacom je k dispozícii ako konfigurovateľný voliteľný doplnok v modeloch objednaných s obrazovkou s digitalizérom. Modely bez zabudovaného digitalizéra nie sú kompatibilné s týmto perom.
10 Na zobrazenie obrázkov HD je potrebný obsah HD.
11 Služba HP ePrint vyžaduje internetové pripojenie k tlačiarni HP s webovým rozhraním a registráciu konta služby HP ePrint (zoznam podporovaných tlačiarní, podporovaných dokumentov a typov obrázkov a ďalšie podrobnosti o službe HP ePrint nájdete na
stránke www.hp.com/go/businessmobileprinting
12 Funkcia HP PageLift vyžaduje Windows 7 alebo novší.
13 HP Support Assistant: Vyžaduje sa prístup na internet
14 Softvér HP Touchpoint Manager podporuje operačné systémy Android™, iOS a Windows a počítače, prenosné počítače, tablety a smartfóny od rôznych výrobcov. Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke
www.hp.com/touchpoint. Softvér Touchpoint Manager vyžaduje zakúpenie predplatného. Dostupnosť funkcií Out-of-band HP only Wipe, Lock, Unlock a hlásenia kódov chýb spustenia systému BIOS je plánovaná vo vybratých zariadeniach HP EliteBook a vyžaduje
technológiu Intel® vPro™ a funkcie v stavoch napájania S3/Sleep, S4/Hibernate a S5/Soft Off.
15 Balíky ovládačov HP, HP System Software Manager (SSM), HP BIOS Config Utility (BCU), HP Client Catalog a HP CIK pre Microsoft SCCM sú k dispozícii na bezplatné stiahnutie na webovej stránke možností správy HP: Adresa stránky možností správy:
www.hp.com/go/clientmanagement.
16 LANDESK vyžaduje predplatné.
17 Firmvér TPM je verzia 2.0. Hardvér TPM je v1.2, ktorá je podmnožinou verzie špecifikácie TPM 2.0 v0.89 podľa implementácie technológiou Intel Platform Trust (PTT).
18 Softvér Client Security vyžaduje Windows.
19 Nástroj File Sanitizer je určený na použitie v prípadoch uvedených v prílohe DOD 5220.22-M. Nepodporuje disky typu SSD. Vyžaduje sa počiatočné nastavenie. História navštívených webových stránok sa odstraňuje len v prehliadačoch Internet Explorer a Firefox
a zapnúť ju musí používateľ. Pri použití systému Windows 8.1 musí používateľ na použitie funkcie odstránenia pri zavretí prehliadača vypnúť v programe IE11 režim rozšírenej ochrany.
20 Služba Drive Encryption vyžaduje Windows. Údaje sú chránené pred prihlásením do služby Drive Encryption. Ak počítač vypnete alebo prepnete do režimu dlhodobého spánku, odhlásite sa zo služby Drive Encryption a zabránite tak prístupu k údajom.
21 Modul BIOS Absolute Persistence sa dodáva vypnutý a aktivuje sa pri kúpe zákazníkom a aktivovaní predplatného. Služba môže byť obmedzená. Dostupnosť mimo USA si overte u spoločnosti Absolute. Voliteľná služba predplatného Absolute Recovery
Guarantee predstavuje obmedzenú záruku. Platia určité podmienky. Podrobné informácie nájdete na stránke: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Ak využijete službu Data Delete, platba za Recovery Guarantee bude
neplatná. Ak chcete využiť službu Data Delete, najprv je potrebné podpísať zmluvu o predbežnej autorizácii (Pre-Authorization Agreement) a buď si zvoliť PIN kód, alebo si zakúpiť jeden alebo viac tokenov RSA SecurID od spoločnosti Absolute Software.
22 Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov.
10 Integrovaná funkcia Intel® WiDi je dostupná len vo vybraných konfiguráciách a vyžaduje samostatne zakúpený projektor, televízor alebo počítačový monitor s integrovaným alebo externým prijímačom Wi-Di. Externé prijímače WiDi sa pripájajú k projektoru,
televízoru alebo počítačovému monitoru pomocou štandardného kábla HDMI, ktorý sa tiež predáva samostatne.
24 Výdrž batérie MM07 so systémom Windows 7 sa líši v závislosti od rôznych faktorov vrátane modelu produktu, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, spôsobu používania, bezdrôtových funkcií a nastavení správy napájania. Maximálna kapacita batérie sa
časom a používaním prirodzene znižuje. Podrobné informácie nájdete na stránke www.bapco.com.
25 Výdrž batérie MM12 so systémom Windows 8 sa líši v závislosti od rôznych faktorov vrátane modelu produktu, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, spôsobu používania, bezdrôtových funkcií a nastavení správy napájania. Maximálna kapacita batérie sa
časom a používaním prirodzene znižuje. Podrobné informácie nájdete na stránke www.bapco.com.
26 Vyžaduje samostatne zakúpenú napájaciu klávesnicu s batériou. Výdrž batérie so systémom Windows 7 sa líši v závislosti od rôznych faktorov vrátane modelu produktu, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, spôsobu používania, bezdrôtových funkcií a
nastavení správy napájania. Maximálna kapacita batérie sa časom a používaním prirodzene znižuje. Podrobné informácie nájdete na stránke www.bapco.com.
27 Vyžaduje samostatne zakúpenú napájaciu klávesnicu s batériou. Výdrž batérie MM12 so systémom Windows 8 sa líši v závislosti od rôznych faktorov vrátane modelu produktu, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, spôsobu používania, bezdrôtových funkcií
a nastavení správy napájania. Maximálna kapacita batérie sa časom a používaním prirodzene znižuje. Podrobné informácie nájdete na stránke www.bapco.com.
28 Tento systém má predinštalovaný softvér Windows 7 Professional a dodáva sa tiež s licenciou a médiami na softvér Windows 8.1 Pro. Nie je možné používať viac verzií systému Windows súčasne. Prechod medzi verziami si vyžiada odinštalovanie jednej verzie a
nainštalovanie druhej. Pred odinštalovaním a nainštalovaním operačných systémov je potrebné vytvoriť zálohu všetkých údajov (súborov, fotografií atď.), aby ste predišli ich strate.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/notebooks
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.
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