Specifikace

Konvertibilní počítač HP x360 310 G2
Tento konvertibilní notebook byl stvořen pro práci
Těšte se na výjimečnou užitnou
hodnotu s konvertibilním
notebookem, který se přizpůsobí
vašemu náročnému pracovnímu dni.
Přepněte na režim tabletu
překlopením obrazovky nebo sdílejte
své prezentace v režimu podstavce
nebo stojanu na 29,46cm (11,6")
obrazovce.

Společnost HP doporučuje systém Windows.
● Windows 8.11
● Velikost obrazovky: 29,46 cm (11,6")

Flexibilní otáčení 360°

● Mějte klávesnici na dosah prstů. Snadné přepínání mezi notebookem a tabletem díky odolnému, mechanickému kloubu.

Výkon pro práci

● Tento konvertibilní notebook se systémem Windows 8.11 může mít ve výbavě procesor Intel® Celeron™ nebo Pentium™ a
diskovou jednotku SSD s kapacitou až 256 GB2,3, abyste se nemuseli při práci omezovat.

Různá zařízení, značky a operační systémy.

● Spravujte celou řadu zařízení různých značek a s různými operačními systémy pomocí aplikace HP Touchpoint Manager a snadno
a rychle provádějte úkony údržby zařízení.4

Snadné připojení

● Výkonné možnosti připojení notebooku HP x360 310, včetně bezdrátové síťové karty Intel® 2x2 AC WLAN a Gigabit NIC, vám
zajistí připojení nejen v kanceláři, ale i na cestách.3

Funkce
●
●
●
●
●
●
●

Okamžité spuštění a rychlé přepínání mezi aplikacemi dotykem díky svižnému a plynulému systému Windows 8.1.1
Pomocí vícedotykových gest můžete s počítačem pracovat poutavějším způsobem.
S čipem TPM 2.0 budou vaše důležitá data v bezpečí.7
Přistupujte k online účtům pomocí jednoho hesla nebo kódu PIN.
Kryt klávesnice z broušeného hliníku podtrhuje prémiový vzhled.
S portem HDMI se snadno připojíte k monitorům, tiskárnám a dalším zařízením.
Snychronizujte fotografie a hudbu s aplikacemi HP Connected Photo5 a HP Connected Music.6
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Tabulka s technickými údaji

Společnost HP doporučuje systém Windows.

Dostupný operační systém

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 Pro for Education 641

Rodina procesorů2

Procesor Intel® Celeron®; Procesor Intel® Pentium®

Dostupné procesory2

Procesor Intel® Pentium® N3700 s grafickou kartou Intel HD (1,66 GHz, až 2,4 GHz, 2 MB mezipaměti, 4 jádra); Procesor Intel® Celeron® N3050 s grafickou kartou Intel HD (1,6 GHz,
až 2,16 GHz, 2 MB mezipaměti, 2 jádra)

Čipová sada

Čipová sada integrovaná s procesorem

Maximální paměť

Max. 8 GB paměti DDR3L-1600 SDRAM
Poznámka ke standardní paměti: Rychlost přenosu dat až 1 600 MT/s

Paměťové sloty

1 slot SODIMM (integrovaný)

Interní paměť

64 GB Max. 256 GB Disková jednotka M.2 SATA TLC SSD3
Max. 500 GB SATA (5400 ot./min)3

Monitor

29,46cm (11,6") tenký dotykový displej UWVA IPS s rozlišením HD (1 366 x 768), podsvícením WLED a antireflexní úpravou5

Dostupná grafika

Integrováno: Intel® HD Graphics5

Zvuk

Zvuk Bang & Olufsen; Dva reproduktory

Bezdrátové technologie

Kombinovaná karta Realtek 802.11b/g/n (1x1) Wi-Fi a Bluetooth® 4.0; Kombinovaný bezdrátový dvoupásmový adaptér Intel® 3165 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi a Bluetooth® 4.0;
Kombinovaný bezdrátový dvoupásmový adaptér Intel® 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi a Bluetooth® 4.04

Komunikace

Síťová karta GbE NIC (10/100/1 000)

Rozšiřující sloty

1 víceformátová čtečka digitálních karet
(podpora diskových polí SD, SDHC, SDXC)

Porty a konektory

2 porty USB 3.0; 1 port USB 2.0; 1 port HDMI; 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; 1 konektor RJ-45, 1 napájecí vstup (AC)

Vstupní zařízení

Plnohodnotná ostrůvková klávesnice, texturovaná, popelavě stříbrná
Clickpad s podporou vícedotykových gest, klepání aktivní ve výchozím nastavení

Web kamera

Webová kamera HP TrueVision HD (čelní) s integrovanými duálními digitálními mikrofony5

Dostupný software

HP Touchpoint Manager; HP ePrint; HP Wireless Hotspot; Adobe® Shockwave Player6,7,8

Správa zabezpečení

Slot na bezpečnostní zámek (bezpečnostní zámek je nutné zakoupit zvlášť); Vestavěný bezpečnostní čip TPM 2.09

Napájení

Napájecí adaptér Smart 45 W (AC)
3článková lithium-iontová (48 Wh); 2článková, 32 Wh (4,2 Ah)

Rozměry

30,6 x 20,8 x 2,25 cm

Hmotnost

Základní hmotnost 1,48 kg
(Hmotnost je závislá na konfiguraci.)

Záruka

Jednoletá omezená záruka (k dispozici volitelné služby Care Pack, které se prodávají samostatně), jednoletá omezená záruka na primární baterii
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Společnost HP doporučuje systém Windows.

Příslušenství a služby (nejsou součástí)
3letá služba servisu HP s
odezvou následující pracovní
den v místě instalace pro
notebook

Nastanou-li potíže s hardwarem, je zapotřebí je vyřešit co nejrychleji. Buďte připraveni se službou hardwarového servisu
HP s odezvou následující pracovní den v místě instalace a výrazně tak prodlužte dobu provozuschopnosti produktu. Díky
velmi kvalitní vzdálené asistenci nebo pohodlné podpoře v místě instalace s dostupností 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
získáte pomoc, kdykoli ji budete potřebovat – takže se můžete v klidu vrátit k práci.
Číslo produktu: UK703E
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Společnost HP doporučuje systém Windows.

Poznámky pod čarou se zprávami
1 Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů či softwaru. Viz

http://windows.microsoft.com/cs-CZ. Plná funkčnost sdílení funkční klávesy vyžaduje přístup k internetu, který není součástí dodávky.
2 V případě úložišť: 1 GB = 1 miliarda bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 30 GB pevného disku u systému Windows 8.1 je rezervováno pro software na obnovu systému.
3 Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství.
4 HP Touchpoint Manager podporuje operační systémy Android™, iOS a Windows a počítače, notebooky, tablety a smartphony od různých výrobců. Není k dispozici ve všech zemích. Informace o dostupnosti naleznete na stránce www.hp.com/touchpoint.
Touchpoint Manager vyžaduje zakoupení předplatného. Funkce HP pouze v podobě smazání, zamknutí, odemknutí a hlášení chybových kódů systému BIOS při spuštění bude k dispozici na vybraných noteboocích HP EliteBook a vyžaduje připojení k internetu,
technologii Intel® vPro™ a funguje v režimech S3/spánku, S4/hibernace a S5/měkkého vypnutí. Ovladače SATA jsou smazány. Vzdálené smazání diskových jednotek s vlastním šifrováním, které mají aktivní hardwarové šifrování, není podporováno.
5 K aplikaci HP Connected Photo lze stáhnout doplňkovou aplikaci Snapfish iOS. Vyžaduje členství ve službě Snapfish. Je vyžadováno připojení k internetu (není součástí dodávky).
6 Funkce aplikace Connected Music jsou k dispozici pouze v Severní Americe. Služby streamování mohou vyžadovat předplatné. Nemusí být kompatibilní se všemi hudebními soubory. Není kompatibilní se skladbami DRM. Je vyžadováno připojení k internetu, které
není součástí dodávky.
7 Firmware TPM je ve verzi 2.0. Hardware TPM je v1.2, což je podskupina specifikace TPM 2.0 ve verzi v0.89 na základě implementace technologie Intel Platform Trust Technology (PTT).

Technické specifikace zřeknutí
1 Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů nebo softwaru.

Podrobnosti naleznete na stránce http://windows.microsoft.com/cs-CZ.
2Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Je vyžadován 64bitový výpočetní systém. Výkon závisí na konfiguraci hardwaru a
softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusejí odpovídat výkonu.
3 V případě pevných disků: 1 GB = 1 miliarda bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 30 GB (systém Windows 8.1) místa na disku je vyhrazeno pro software k obnovení systému.
4 Kombinované rozhraní 802.11 plus Bluetooth se prodává samostatně nebo jako doplněk. Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a připojení k internetu. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená.
5 Ke sledování obrázků ve vysokém rozlišení je třeba obsah HD.
6 Funkce HP ePrint vyžaduje internetové připojení k webové tiskárně HP a registraci účtu HP ePrint (seznam způsobilých partnerů, podpůrné dokumenty, typy obrázků a další podrobnosti o službě HP ePrint naleznete na stránce
www.hp.com/go/businessmobileprinting).
7 Aplikace bezdrátového přístupového bodu vyžaduje aktivní internetové připojení a tarif, který zakoupíte zvlášť. V době, kdy je bezdrátový přístupový bod HP aktivní, budou aplikace v zařízení pokračovat v práci a budou využívat stejný datový tarif jako bezdrátový
přístupový bod. Využívání dat bezdrátového přístupového bodu může vyžadovat další poplatky. Podívejte se na podrobnosti svého tarifu.
8 HP Touchpoint Manager podporuje operační systémy Android™, iOS a Windows a počítače, notebooky, tablety a smartphony od různých výrobců. Není k dispozici ve všech zemích. Informace o dostupnosti naleznete na stránce www.hp.com/touchpoint.
Touchpoint Manager vyžaduje zakoupení předplatného. Funkce HP pouze v podobě smazání, zamknutí, odemknutí a hlášení chybových kódů systému BIOS při spuštění bude k dispozici na vybraných noteboocích HP EliteBook a vyžaduje připojení k internetu,
technologii Intel® vPro™ a funguje v režimech S3/spánku, S4/hibernace a S5/měkkého vypnutí. Ovladače SATA jsou smazány. Vzdálené smazání diskových jednotek s vlastním šifrováním, které mají aktivní hardwarové šifrování, není podporováno.
9 Firmware TPM je ve verzi 2.0. Hardware TPM je v1.2, což je podskupina specifikace TPM 2.0 ve verzi v0.89 na základě implementace technologie Intel Platform Trust Technology (PTT).

Více informací na
www.hp.eu/notebooks
Využijte finanční služby HP

Objevte možnosti měsíčních splátek a plány na obnovu technologií, se kterými budete flexibilnější při plnění vašich IT cílů. Více informací najdete na stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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