Podatkovni list

HP Elite x2 1011 G1
Delajte v slogu
Tablica ali prenosnik Ultrabook™ Kaj
menite na oba skupaj? Ena sama
naprava, ki jo potrebujete, kamor koli
vas popelje vaše delo. Ta izredno
mobilna in trpežna naprava je ob
dostavi popolnoma opremljena s
HP-jevimi vodilnimi funkcijami varnosti
in upravljivosti.
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● Windows 8.11
● Zaslon z diagonalo 29,46 cm (11,6
palca)

Izdelano za vzdržljivost in mobilnost

● Podajte se na pot z elegantnim tabličnim računalnikom, ki ni le lep, temveč tudi vzdržljiv. Uporabljajte ga skupaj s kakovostnimi
tipkami in vedno zanesljivo tipkovnico HP Premium polne velikosti s trpežnim tečajem.

Ultrabook™2 Power

● Zagotovite si izjemno zmogljivost z operacijskim sistemom Windows 8.1,1 procesorji Intel® Core™ M 5. generacije4 z dodatno
funkcijo vPro™5 in dolgo življenjsko dobo akumulatorja, kar omogočata dva akumulatorja v tabličnem računalniku in podstavku
tipkovnice.

Zmogljiva zaščita za podatke in naprave

● Ohranite občutljive informacije zaščitene s funkcijami HP Sure Start, HP BIOSphere,6 HP Client Security,7 TPM in SED3. Poleg tega si
zagotovite dodatno zaščito z vgrajeno pametno kartico in bralnikom prstnih odtisov na dodatni napajani tipkovnici.3

Pripomočki za vse, kar potrebujete

● Izpolnite posebne zahteve svojega podjetja s pripomočki, zasnovanimi za povečanje učinkovitosti, vključno z dodatno brezžično
združitveno postajo za podjetja,3 napajano tipkovnico, lahko potovalno tipkovnico3 in pisalom Wacom.8

Posebnosti

Urejajte besedila s pisalom Wacom8 in uživajte v stabilnosti, ki jo omogoča tečaj na dodatni tipkovnici.3
Uživajte v vrhunski vzdržljivi obliki, ki je prestala testiranje MIL-STD 810G9 in HP-jevo testiranje Total Test Process.
Organizirajte navidezne sestanke z dodatno funkcijo Qualcomm GOBI™ 4G LTE WWAN10 in dvema kamerama.
Oblika 2-v-1 ter rešitve HP Client Management6 in Intel® vPro™5 zagotavljajo krajši čas, potreben za upravljanje.
Izkoristite prednosti, ki jih zagotavlja stabilnost dolge življenjske dobe izdelka in globalna podpora za serijo izdelkov.
Z orodjem HP Touchpoint Manager upravljajte podatke, varnost in naprave iz ene same rešitve v oblaku.12
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.13
● Izboljšajte pretok denarja z mesečno naročnino na vrhunske storitve in strojno opremo, obenem pa lahko vsaka tri leta svoj
računalnik zamenjate z novim.14
●
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HP Elite x2 1011 G1
Tabela specifikacij

Razpoložljiv operacijski sistem

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico iz operacijskega sistema Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 64 (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico iz operacijskega sistema Windows 8.1 Pro)28
Windows 7 Professional 641
FreeDOS 2.0

Družina procesorjev3

Procesor Intel® Core™ M

Razpoložljivi procesorji3

Intel® Core™ M-5Y71 z grafično kartico Intel HD 5300 (1,2 GHz, do 2,9 GHz s tehnologijo Intel Turbo Boost, 4 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Core™ M-5Y51 z grafično kartico
Intel HD 5300 (1,1 GHz, do 2,6 GHz s tehnologijo Intel Turbo Boost, 4 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Core™ M-5Y10c z grafično kartico Intel HD 5300 (800 MHz, do 2 GHz s
tehnologijo Intel Turbo Boost, 4 MB predpomnilnika, 2 jedri)

Nabor vezij

Vezje je vgrajeno v procesor

Največja velikost pomnilnika

Največ 8 GB LPDDR3-1600 SDRAM
Opomba o standardnem pomnilniku: Hitrosti prenosa podatkov do 1600 MT/s. Dvokanalni pomnilnik v smeri navzdol (4 GB ali 8 GB)

Notranji pomnilnik

128 GB Največ 512 GB Pogon SSD M.24
180 GB Največ 256 GB M.2 SE SSD4

Prikaz

Izjemno tanki zaslon na dotik HD BrightView IPS eDP z diagonalo 29,46 cm (11,6 palca) in osvetlitvijo LED od zadaj (1366 x 768); Izjemno tanki zaslon na dotik FHD BrightView IPS
eDP z diagonalo 29,46 cm (11,6 palca) z osvetlitvijo LED od zadaj (1920 x 1080), digitalizatorjem z možnostjo večprstnega dotika, samodejnim sukanjem, neposredno povezavo in
steklom Corning® Gorilla® Glass 310

Razpoložljiva grafika

Vgrajen: Grafična kartica Intel® HD 5300

Zvočna kartica

DTS Studio Sound™; Dva zvočnika (na sprednji strani); Dva mikrofona s funkcijo odstranjevanja odmevov, utišanje hrupa; Linijski izhod za slušalke in vhod za mikrofon (kombinirano);
Programska oprema HP Advanced Noise Reduction

Brezžične tehnologije

Kombinirani priključek za Intel® Tri Band Wireless-AC 17265 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) in Bluetooth® 4.0 + WiGig; Kombinirani priključek za Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) WiFi in Bluetooth® 4.0; Kombinirani priključek za Intel® Dual Band Wireless-AN 7265 802.11a/b/g/n (2 x 2) in Bluetooth® 4.0 Mobilni širokopasovni modul
HP hs3110 HSPA+; Mobilni širokopasovni modul HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G5,6,7

Komunikacije

Kabel HP Elitepad Ethernet (izbirno)

Razširitvene reže

1 kartica microSD (tablični računalnik); 1 kartica mikro SIM (tablični računalnik); 1 bralnik pametnih kartic (napajana tipkovnica)

Vrata in priključki

1 priključek za združitev s podstavkom (tablični računalnik); 1 kombinirani vhod za slušalke/izhod za mikrofon (tablični računalnik); 1 vrata DisplayPort 1.2 (napajana tipkovnica); 1
vrata USB 3.0 (napajana tipkovnica); 1 vrata USB 3.0 za napajanje (napajana tipkovnica); 1 priključek za združitev s tabličnim računalnikom (napajana tipkovnica); 1 priključek za
združitev s podporo za ključ (napajana tipkovnica); 1 kombinirani vhod za slušalke/izhod za mikrofon (napajana tipkovnica); 1 AC-vrata za priključek z več nožicami velikosti 4,5 mm
(napajana tipkovnica)

Vhodna naprava

Tipkovnica, odporna proti razlitju tekočin, z 81/82 samostojno stoječimi tipkami, osvetlitvijo od zadaj in utorom za odtok tekočin (dodatno); Potovalna tipkovnica z 81/82
samostojno stoječimi tipkami in osvetlitvijo od zadaj (dodatno)8
Steklena sledilna ploščica ForcePad™ (s kemično obdelano površino) z gumbom za vklop/izklop, privzeto podpira dvosmerno drsenje, dotike in gibe, drsenje z dvema prstoma,
povečavo/pomanjšavo z dvema prstoma (ščipanje); Pisalo Wacom Pen z digitalizatorjem (izbirno)9

Spletna kamera

Spletna kamera 1080p FHD na sprednji strani z 2 milijonoma slikovnih pik; Kamera 1080p FHD na hrbtni strani s 5 milijoni slikovnih pik10

Razpoložljiva programska oprema

HP 3D Driveguard; HP ePrint; HP Hotkey; Program HP PageLift za pretvarjanje datotek; Program HP Support Assistant za pomoč uporabnikom; Programska oprema Intel®
WiDi11,12,13,23

Upravljanje varnosti

TPM 1.2/2.0 (Infineon, združeno); Bralnik prstnih odtisov HP (napajana tipkovnica); Vgrajeni bralnik pametnih kartic (napajana tipkovnica); Preverjanje pristnosti pred zagonom
(geslo, pametna kartica); Varnostna tehnologija HP Client Security; Orodje HP File Sanitizer za varno odstranjevanje datotek; Drive Encryption; Absolute Persistence Module (samo za
modele z operacijskim sistemom Windows); HP Device Access Manager z možnostjo Just In Time Authentication; Orodje HP SpareKey za obnovitev vstopnega gesla; Microsoft
Security Defender (samo za modele z operacijskim sistemom Windows 8.1)17,18,19,20,21

Napajanje

Pametni napajalnik za izmenični tok 45 W; Napajalnik HP ElitePad 4,5 mm (tablični računalnik)
2-celični litij-ionski polimerni akumulator 33 Wh z dolgo življenjsko dobo (tablični računalnik); 6-celični litij-ionski polimerni akumulator 21 Wh z dolgo življenjsko dobo (napajana
tipkovnica)
2-celični akumulator Long Life, 33 Wh (tablični računalnik): največ 12 ur in 45 minut (MM07, modeli z operacijskim sistemom Windows 7), največ 9 ur (MM12, modeli z operacijskim
sistemom Windows 8); 2-celični akumulator Long Life, 33 Wh, + 6-celični akumulator Long Life, 21 Wh (tablični računalnik z dodatno napajano tipkovnico), največ 20 ur (MM07,
modeli z operacijskim sistemom Windows 7), največ 14 ur in 15 minut (MM12, modeli z operacijskim sistemom Windows 8)24,25,26,27

Mere

29,8 x 20,61 x 2,08 cm (tablični računalnik z napajano tipkovnico); 29,8 x 19,27 x 1,07 cm (tablični računalnik); 29,56 x 21 x 0,6 cm (potovalna tipkovnica)

Teža

Že od 0,78 kg (tablični računalnik); Že od 0,77 kg (napajana tipkovnica); Že od 0,53 kg (potovalna tipkovnica)
(Konfiguracija z najmanjšo težo. Teža je odvisna od konfiguracije. Oglejte si navodila QuickSpecs.)

Okolju prijazno

Nizka količina halogenih snovi22

Ustreznost za električno
učinkovitost

Na voljo je konfiguracija v skladu s standardom ENERGY STAR®

Garancija

3-letna omejena garancija (na voljo so dodatne storitve Care Pack, naprodaj posebej), 3-letna omejena garancija za primarni akumulator in akumulator napajane tipkovnice.
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HP Elite x2 1011 G1
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Zunanji pogon HP USB
DVDRW

Povežite HP External USB DVD/RW v katera koli vrata USB na računalniku1 za takojšen bralni/zapisovalni dostop do
optičnega medija.

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: F2B56AA

Številka izdelka: J0E43AA

Vmesnik brezžičnega
zaslona HP

HP Tablet Cleaning Kit

Vsebino delite s celotno sobo, tako da jo brezžično pošljete iz prenosnega računalnika, tabličnega računalnika ali
pametnega telefona na zaslon ali projektor prek vmesnika brezžičnega zaslona HP z brezžično tehnologijo po lastni izbiri.

Številka izdelka: J1V25AA

Številka izdelka: K6F99AA

Etui za tablični računalnik
HP Pro 12

Prenašajte svoj tablični računalnik s slogom – v roki ali ob telesu – tako v pisarni kot zunaj nje v trpežnem in kompaktnem
etuiju za tablični računalnik HP Pro 12, ki je zasnovan za zaščito tabličnega računalnika na poti.

3-leta naslednji delovni dan
na domu

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: UC909E

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: L0W37AA
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HP Elite x2 1011 G1
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 Za doplačilo ali kot dodatna funkcija.
4 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.
5 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.
6 Funkcije HP BIOSphere se lahko razlikujejo glede na platformo in konfiguracijo osebnega računalnika.
7 Potreben je operacijski sistem Windows.
8 Pisalo Wacom Pen je na voljo kot nastavljiva možnost, ki je na voljo pri modelih, naročenih z zaslonom digitalizatorja. Modeli brez vgrajenega digitalizatorja niso združljivi s pisalom.
9 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.
10 Vgrajeni moduli Qualcomm® Gobi® so na voljo v izbranih izdelkih HP, zahtevajo pogodbo za storitev brezžičnega prenosa podatkov, omrežno podporo in niso na voljo povsod. Če želite preveriti območje pokritosti in razpoložljivost, se obrnite na ponudnika
storitev. 4G LTE ni na voljo v vseh regijah. Hitrosti povezave se razlikujejo glede na lokacijo, okolje, stanje omrežja in druge dejavnike.
12 HP Touchpoint Manager podpira operacijske sisteme Android™, iOS in Windows ter osebne računalnike, prenosnike, tablične računalnike in pametne telefone različnih proizvajalcev. Ni na voljo v vseh državah; za informacije o razpoložljivosti glejte
www.hp.com/touchpoint. Za program Touchpoint Manager je potrebna naročnina. Možnosti brisanja podatkov ter zaklepanja in odklepanja računalnika na daljavo ter obveščanja o napakah ob zagonu sistema BIOS bodo predvidoma na voljo pri izbranih prenosnih
računalnikih HP EliteBook in tabličnih računalnikih, zahtevali pa bodo tehnologijo Intel® vPro™ in funkcije v naslednjih stanjih napajanja: S3/spanje, S4/mirovanje in S5/tanje pripravljenosti.
13 Storitve HP Care so izbirne. 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.
14 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 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.
4 Za pomnilniške pogone je 1 GB = 1 milijarda bajtov. Dejanska formatirana kapaciteta je manjša. Do 30 GB je rezerviranega za programsko opremo, ki je namenjena za obnovitev sistema (pri operacijskem sistemu Windows 8.1/10).
5 Brezžična funkcija 802.11 je izbirna dodatna funkcija, ki zahteva brezžično dostopno točko in internetno storitev. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
6 Uporaba modula 4G LTE je izbirna in je zanjo 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.
7 Prenosni ali tablični računalnik, združljiv z WiGig, morate postaviti znotraj razdalje 1,2 m (4 čevlji) od brezžične združitvene postaje, pri čemer med njima ne sme biti ovir. Funkcija naprednega brezžičnega združevanja HP Advanced Wireless Docking je združljiva z
računalnikom HP Elite x2 1011 G1, ki ima nameščen dodatni vmesnik Intel Tri Band Wireless AC s kartico WiGig Combo.
8 Napajane in potovalne tipkovnice je mogoče kupiti posebej ali kot izbirno funkcijo.
9 Pisalo Wacom Pen je na voljo kot nastavljiva možnost, ki je na voljo pri modelih, naročenih z zaslonom digitalizatorja. Modeli brez vgrajenega digitalizatorja niso združljivi s pisalom.
10 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.
11 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)
12 HP PageLift zahteva Windows 7 ali novejšo različico.
13 HP Support Assistant: Potreben je dostop do interneta
14 HP Touchpoint Manager podpira operacijske sisteme Android™, iOS in Windows ter osebne računalnike, prenosnike, tablične računalnike in pametne telefone različnih proizvajalcev. Ni na voljo v vseh državah; za informacije o razpoložljivosti glejte
www.hp.com/touchpoint. Za program Touchpoint Manager je potrebna naročnina. Možnosti brisanja podatkov ter zaklepanja in odklepanja računalnika na daljavo ter obveščanja o napakah ob zagonu sistema BIOS bodo predvidoma na voljo pri izbranih prenosnih
računalnikih HP EliteBook, zahtevali pa bodo tehnologijo Intel® vPro™ in funkcije v naslednjih stanjih napajanja: S3/spanje, S4/mirovanje in S5/stanje pripravljenosti.
15 Paketi gonilnikov HP, HP System Software Manager (SSM), pripomoček za konfiguriranje HP BIOS (BCU), katalog odjemalcev HP in HP CIK za Microsoft SCCM so na voljo kot brezplačno gradivo za prenos na spletnem mestu HP za upravljivost: naslov spletnega
mesta za upravljivost je www.hp.com/go/clientmanagement.
16 Za LANDESK je potrebna naročnina.
17 Različica vdelane programske opreme TPM je 2.0. Različica strojne opreme TPM je v1.2. Slednja je del specifikacijske različice TPM 2.0 v0.89, uvedene s tehnologijo Intel Platform Trust Technology (PTT).
18 Za storitev Client Security je potreben operacijski sistem Windows.
19 Orodje za čiščenje datotek 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.
20 Orodje za šifriranje pogonov Drive Encryption zahteva operacijski sistem Windows. Podatki so zaščiteni pred vpisom v orodje Drive Encryption. Če boste računalnik izklopili ali ga preklopili v stanje mirovanja, se boste odjavili iz orodja Drive Encryption in dostop do
podatkov bo onemogočen.
21 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 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.
22 Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi.
23 Vgrajena funkcija Intel® WiDi je na voljo samo v izbranih konfiguracijah in zahteva nakup ločenega projektorja, televizije ali računalniškega zaslona z vgrajenim ali zunanjim sprejemnikom WiDi. Zunanji sprejemniki WiDi se s projektorjem, televizorjem ali
računalniškim zaslonom povežejo prek standardnega kabla HDMI, ki je naprodaj ločeno.
24 Življenjska doba akumulatorja v operacijskem sistemu Windows 7 MM07 je odvisna od različnih dejavnikov, na primer od modela izdelka, konfiguracije, nameščenih aplikacij, funkcij, načina uporabe, funkcij brezžične povezave in nastavitev upravljanja porabe
energije. Največja zmogljivost akumulatorja se s časom in z uporabo zmanjša. Za več podrobnosti obiščite spletno mesto www.bapco.com.
25 Življenjska doba akumulatorja v operacijskem sistemu Windows 8 MM12 je odvisna od različnih dejavnikov, na primer od modela izdelka, konfiguracije, nameščenih aplikacij, funkcij, načina uporabe, funkcij brezžične povezave in nastavitev upravljanja porabe
energije. Največja zmogljivost akumulatorja se s časom in z uporabo zmanjša. Za več podrobnosti obiščite spletno mesto www.bapco.com.
26 Za uporabo je treba posebej kupiti napajano tipkovnico z akumulatorjem. Življenjska doba akumulatorja v operacijskem sistemu Windows 7 je odvisna od različnih dejavnikov, na primer od modela izdelka, konfiguracije, nameščenih aplikacij, funkcij, načina
uporabe, funkcij brezžične povezave in nastavitev upravljanja porabe energije. Največja zmogljivost akumulatorja se s časom in z uporabo zmanjša. Za več podrobnosti obiščite spletno mesto www.bapco.com.
27 Za uporabo je treba posebej kupiti napajano tipkovnico z akumulatorjem. Življenjska doba akumulatorja v operacijskem sistemu Windows 8 MM12 je odvisna od različnih dejavnikov, na primer od modela izdelka, konfiguracije, nameščenih aplikacij, funkcij, načina
uporabe, funkcij brezžične povezave in nastavitev upravljanja porabe energije. Največja zmogljivost akumulatorja se s časom in z uporabo zmanjša. Za več podrobnosti obiščite spletno mesto www.bapco.com.
28 V tem sistemu je predhodno nameščena programska oprema Windows 7 Professional, priložena pa sta mu tudi licenca in medij za programsko opremo Windows 8.1 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.

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.
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