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Konvertibel HP x360 310 G2-pc
Denne konvertible bærbare computer kan det hele
Få mest for pengene med en
konvertibel bærbar computer, der
tilpasser sig til din travle hverdag. Du
kan skifte til tablet-pc-tilstand ved at
folde skærmen bagover, eller fremvise
dine præsentationer i stående position
eller telt-tilstand på den 29,46 cm
(11.6") store skærm.

HP anbefaler Windows.
● Windows 8.11
● Skærmstørrelse: 29,46 cm (11,6")

360-graders fleksibilitet

● Du har tastaturet lige ved hånden. Det er nemt at skifte mellem bærbar computer og tablet-pc takket være designet med det
robuste, mekaniske hængsel.

Kraft til at yde

● Denne konvertible og bærbare Windows 8.1-computer1 leveres med en Intel® Celeron™- eller Pentium™-processor og et
SSD-drev på op til 256 GB2,3, så du kan arbejde effektivt.

Forskellige enheder, mærker og operativsystemer.

● Med HP Touchpoint Manager-appen kan du administrere forskellige enheder fra forskellige producenter med forskellige
operativsystemer og køre vedligeholdelsesfunktioner hurtigt og nemt.4

Praktisk tilslutning

● Du kan holde dig opdateret på kontoret eller på farten med de gode forbindelsesfunktioner på HP x360 310, som omfatter Intel®
2x2 AC WLAN og Gigabit NIC.3

Fremhævede funktioner
●
●
●
●
●
●
●

Start op og skift mellem applikationer med berøring med det hurtige og flydende Windows 8.1.1
Kommuniker og arbejd på en mere interessant måde med understøttelse af flere fingres kontrol.
Med TPM 2.0 er dine vigtige data beskyttet.7
Du har adgang til dine onlinekonti med én enkelt adgangskode eller pinkode.
Tastaturet med finish i børstet aluminium giver et stilfuldt udseende.
Nem tilslutning til skærme, printere og meget andet via HDMI.
Synkroniser fotografier og musik med HP Connected Photo5 og HP Connected Music.6
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Specifikationstabel

HP anbefaler Windows.

Tilgængelige operativsystemer

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 Pro for Education 641

Processorfamilie2

Intel® Celeron®-processor; Intel® Pentium®-processor

Tilgængelige processorer2

Intel® Pentium® N3700 med Intel HD-grafikkort (1,66 GHz, op til 2,4 GHz, 2 MB cache, 4 kerner); Intel® Celeron® N3050 med Intel HD-grafikkort (1,6 GHz, op til 2,16 GHz, 2 MB
cache, 2 kerner)

Chipsæt

Chipsættet er indbygget i processoren

Maksimal hukommelse

Op til 8 GB DDR3L-1600 SDRAM
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder op til 1600 MT/s

Hukommelsessokler

1 SODIMM (indbygget)

Internt storage

64 GB Op til 256 GB M.2 SATA TLC SSD3
Op til 500 GB SATA (5400 o/m)3

Skærm

Slank, refleksfri HD UWVA IPS WLED-berøringsskærm (1366 x 768) på 29,46 cm (11.6")5

Tilgængelige grafikkort

Indbygget: Intel® HD Graphics5

Lyd

Bang & Olufsen-lyd; To højttalere

Trådløse teknologier

Kombination af Realtek 802.11b/g/n (1x1) Wi-Fi og Bluetooth® 4.0; Kombination af Intel®Dual Band Wireless-AC 3165 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi og Bluetooth® 4.0; Kombination
af Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi og Bluetooth® 4.04

Kommunikation

GbE NIC (10/100/1000)

Udvidelsesstik

1 multiformatlæser til digitale medier
(understøtter SD, SDHC, SDXC)

Porte og stik

2 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik; 1 RJ-45; 1 vekselstrømstik

Inputenhed

Tastatur i fuld størrelse i askegråt design ("island-style")
Klikkefeltet, der understøtter stryg og tryk med flere fingre ad gangen, er aktiveret som standard

Webcam

HP TrueVision HD-webcam (fremadrettet) med to indbyggede digitale mikrofoner5

Tilgængelig software

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

Sikkerhedsstyring

Stik til sikkerhedslås (lås skal købes separat); Indbygget TPM-sikkerhedschip 2.09

Strømforsyning

45 W Smart-strømadapter
3-cellers litium-ion-batteri på 48 Wh; 2-cellers, 32 Wh (4,2 Ah)

Mål

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

Vægt

Fra 1,48 kg
(Vægten afhænger af konfigurationen.)

Garanti

1 års begrænset garanti (valgfrie Care Packs sælges separat), 1 års begrænset garanti på det primære batteri
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HP anbefaler Windows.

Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP 3 års service næste
hverdag på stedet, kun
bærbare

Når der opstår hardwareproblemer, er det vigtigt, at du er kørende igen så hurtigt som muligt. Hav ekspertisen ved
hånden med HP-hardwareservice næste hverdag på stedet, og du kan reducere produktets nedetid. Med fjernsupport i
høj kvalitet eller praktisk support på stedet, der er til rådighed hele døgnet, kan du få hjælp, når du har brug for det – så
du kan komme tilbage til arbejdet.
Produktnummer: UK703E
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HP anbefaler Windows.

Fodnoter
1 Ikke alle funktioner kan bruges i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere og/eller software, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Besøg

www.microsoft.com. For at få fuld funktionalitet af genvejstasten Del kræves der internetadgang, som ikke medfølger.
2 I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Op til 30 GB for Windows 8.1 er reserveret til systemgendannelsessoftware.
3 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør.
4 HP Touchpoint Manager understøttes af Android™-, iOS- og Windows-operativsystemer samt pc'er, bærbare computere, tablet-pc'er og smartphones fra forskellige producenter. Findes ikke i alle lande. Du kan finde flere oplysninger om tilgængelighed på
www.hp.com/touchpoint. Touchpoint Manager kræver, at der tegnes abonnement. HP's egne funktioner til sletning, låsning, oplåsning og rapportering af BIOS-startfejlkoder uden for båndet (out-of-band) vil efter planerne være til rådighed på udvalgte HP
EliteBook-enheder og kræver internetforbindelse samt Intel® vPro™-teknologi og -funktioner i S3/slumre-, S4/dvale- og S5/standbytilstand. SATA-drev slettes. Fjernsletning af selvkrypterende drev med hardwarekryptering understøttes ikke.
5 HP Connected Photo og medfølgende Snapfish-iOS-app kan downloades. Der kræves medlemskab af Snapfish. Der kræves internetforbindelse, som ikke medfølger.
6 Connected Music-funktionerne kan kun bruges i Nordamerika. Streaming-tjenester kræver muligvis et betalt abonnement. Er muligvis ikke kompatibel med alle musikfiler. Ikke kompatibel med DRM-spor. Der kræves internetforbindelse, som ikke medfølger.
7 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).

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
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 alle Windows-funktioner. Besøg http://www.microsoft.com.

2Multi-Core er udviklet til at forbedre ydelsen i visse softwareprodukter. Det er ikke sikkert, at alle kunder og softwareprogrammer kan drage fordel af denne teknologi. 64-bit-computersystem påkrævet. Ydeevnen afhænger af hardwaren og softwaren. Intels

nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
3 I forbindelse med harddiske er 1 GB = 1 million byte. Den faktiske, formaterede kapacitet er mindre. Op til 30 GB af diskpladsen (Windows 8.1) er reserveret til systemgendannelsessoftware.
4 Kombinationen af 802.11 + Bluetooth sælges separat eller som tilbehør. Trådløst adgangspunkt og internetforbindelse er påkrævet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed.
5 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder.
6 HP ePrint kræver internetforbindelse til en HP Web-aktiveret printer samt oprettelse af en HP ePrint-konto (på www.hp.com/go/businessmobileprinting kan du finde en liste over godkendte printere, understøttede dokument- og billedtyper og andre oplysninger
om HP ePrint).
7 Programmet HP Wireless Hotspot kræver en aktiv internetforbindelse og et separat dataabonnement. Når HP Wireless Hotspot er aktivt, vil programmerne på selve enheden fortsætte med at køre og samtidig anvende det samme dataabonnement som det
trådløse hotspot. Der kan blive pålagt ekstragebyrer for brug af data via et trådløst hotspot. Du kan finde flere oplysninger i abonnementsaftalen.
8 HP Touchpoint Manager understøttes af Android™-, iOS- og Windows-operativsystemer samt pc'er, bærbare computere, tablet-pc'er og smartphones fra forskellige producenter. Findes ikke i alle lande. Du kan finde flere oplysninger om tilgængelighed på
www.hp.com/touchpoint. Der skal tegnes abonnement i forbindelse med Touchpoint Manager. HP's egne funktioner til sletning, låsning, oplåsning og rapportering af BIOS-startfejlkoder uden for båndet (out-of-band) vil efter planerne være til rådighed på udvalgte
HP EliteBook-enheder og kræver internetforbindelse samt Intel® vPro™-teknologi og -funktioner i S3/slumre-, S4/dvale- og S5/standbytilstand. SATA-drev slettes. Fjernsletning af selvkrypterende drev med hardwarekryptering understøttes ikke.
9 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).

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

Se muligheder for månedlig betaling og abonnementer på opdateringer, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine IT-mål. Find flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

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