Φύλλο δεδομένων

Μετατρέψιμος υπολογιστής HP x360 310 G2
Αυτός ο μετατρέψιμος φορητός υπολογιστής παράγει
επιχειρηματικότητα
Απολαύστε εξαιρετική αξία με έναν
μετατρέψιμο φορητό υπολογιστή που
προσαρμόζεται στην πολυάσχολη
ημέρα σας. Εναλλάξτε σε λειτουργία
tablet διπλώνοντας την οθόνη ή
δείξτε τις παρουσιάσεις σας σε
λειτουργία βάσης ή tent – όλα σε
οθόνη διαγωνίου 29,46 cm (11,6").

Η HP συνιστά Windows.
● Windows 8.11
● Μέγεθος οθόνης: 29,46 cm (11,6")

Ευελιξία 360 μοιρών

● Πληκτρολόγιο όταν το θέλετε. Εύκολη εναλλαγή μεταξύ φορητού υπολογιστή και tablet χάρη στον ανθεκτικό αρθρωτό
μηχανισμό.

Ισχύς για απόδοση

● Αυτός ο μετατρέψιμος φορητός υπολογιστής με Windows 8.11 διατίθεται με επεξεργαστή Intel® Celeron™ ή Pentium™ και με
επιλογές μονάδας SSD έως 256 GB2,3 για να εργάζεστε άνετα.

Διαφορετικές συσκευές, brands και λειτουργικά συστήματα.

● Διαχειριστείτε τις διαφορετικές συσκευές, τα διαφορετικά brands και τα διαφορετικά λειτουργικά συστήματα με την εφαρμογή
HP Touchpoint Manager και εκτελέστε εργασίες συντήρησης γρήγορα και εύκολα.4

Πρακτική συνδεσιμότητα

● Μείνετε σε επαφή από το γραφείο ή κατά τις μετακινήσεις σας με τις ισχυρές επιλογές συνδεσιμότητας του HP x360 310 που
περιλαμβάνουν Intel® 2x2 AC WLAN και κάρτα δικτύου Gigabit.3

Χαρακτηριστικά

●
●
●
●
●
●
●

Ανοίξτε και εναλλάξτε εφαρμογές με κινήσεις αφής, με τα γρήγορα και ευέλικτα Windows 8.1.1
Αλληλεπιδράστε και εργαστείτε πιο αποδοτικά με τις κινήσεις πολλαπλής αφής.
Με το TPM 2.0, τα σημαντικά δεδομένα σας είναι προστατευμένα.7
Αποκτήστε πρόσβαση στους online λογαριασμούς σας με έναν κωδικό ή ΡΙΝ.
Κομψή εμφάνιση με το πληκτρολόγιο από βουρτσισμένο αλουμίνιο.
Συνδέστε εύκολα οθόνες, εκτυπωτές και άλλες συσκευές με τη θύρα HDMI.
Συγχρονίστε φωτογραφίες και μουσική με το HP Connected Photo5 και το HP Connected Music6.
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Μετατρέψιμος υπολογιστής HP x360 310 G2
Πίνακας προδιαγραφών

Η HP συνιστά Windows.

Διαθέσιμο λειτουργικό σύστημα

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 Pro for Education 641

Οικογένεια επεξεργαστή2

Επεξεργαστής Intel® Celeron®, επεξεργαστής Intel® Pentium®

Διαθέσιμοι επεξεργαστές2

Intel® Pentium® N3700 με γραφικά Intel HD (1,66 GHz, έως 2,4 GHz, μνήμη cache 2 MB, 4 πυρήνες), Intel® Celeron® N3050 με γραφικά Intel HD (1,6 GHz, έως 2,16 GHz, μνήμη
cache 2 MB, 2 πυρήνες)

Chipset

Το chipset είναι ενσωματωμένο στον επεξεργαστή

Μέγιστη μνήμη

Έως 8 GB DDR3L-1600 SDRAM
Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Ταχύτητες μεταφοράς έως 1600 MT/s

Υποδοχές μνήμης

1 SODIMM (ενσωματωμένα)

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

64 GB Έως 256 GB M.2 SATA TLC SSD3
Έως 500 GB SATA (5400 rpm)3

Οθόνη

Λεπτή, αντιθαμβωτική οθόνη αφής HD UWVA IPS WLED 29,46 cm (11,6") (1.366 x 768)5

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένο: Γραφικά Intel® HD5

Ήχος

ήχος Bang & Olufsen, Διπλά ηχεία

Τεχνολογία ασύρματης
επικοινωνίας

Σύνθετος προσαρμογέας Realtek 802.11b/g/n (1x1) WiFi και Bluetooth® 4.0, Σύνθετος προσαρμογέας Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 802.11a/b/g/n/ac (1x1) WiFi και
Bluetooth® 4.0, σύνθετος προσαρμογέας Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi και Bluetooth® 4.04

Επικοινωνίες

GbE NIC (10/100/1000)

Υποδοχές επέκτασης

1 συσκευή ανάγνωσης καρτών ψηφιακών μέσων πολλών μορφών
(υποστηρίζει SD, SDHC, SDXC)

Θύρες και υποδοχές

2 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 HDMI, 1 σύνθετη ακουστικών/μικροφώνου, 1 RJ-45, 1 τροφοδοσίας AC

Συσκευή εισόδου

Πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους τύπου island ασημί χρώματος με ειδική υφή
Clickpad με δυνατότητα κινήσεων πολλαπλής αφής, πατήματα ενεργοποιημένα από προεπιλογή

Webcam

Κάμερα web HD HP TrueVision (μπροστά) με ενσωματωμένα ψηφιακά μικρόφωνα διπλής συστοιχίας5

Διαθέσιμο λογισμικό

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

Διαχείριση ασφάλειας

Υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας (η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά), ενσωματωμένο τσιπ ασφαλείας TPM 2.09

Τροφοδοσία Ισχύος

Έξυπνο τροφοδοτικό AC 45 W
Ιόντων λιθίου 3 στοιχείων 48 WHr, 2 στοιχείων, 32 WHr (4,2Ah)

Διαστάσεις

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

Βάρος

Από 1,48 kg
(Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.)

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους (διατίθενται προαιρετικά υπηρεσίες Care Pack που πωλούνται ξεχωριστά). Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία
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Η HP συνιστά Windows.

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Υπηρεσία HP για 3 έτη με
επιτόπια απόκριση την
επόμενη εργάσιμη για
φορητό υπολογιστή

Όταν προκύπτουν θέματα υλικού, όσο πιο γρήγορα επανέλθετε τόσο το καλύτερο. Επωφεληθείτε από εξειδίκευση
όποτε τη χρειαστείτε με την υπηρεσία επιτόπιας εξυπηρέτησης την επόμενη εργάσιμη ημέρα για υλικό της HP και
αυξήστε την αδιάλειπτη λειτουργία. Με την απομακρυσμένη υποστήριξη υψηλής ποιότητας και την ευέλικτη επιτόπια
υποστήριξη διαθέσιμη 24x7, επωφελείστε από βοήθεια όταν τη χρειάζεστε για να επιστρέφετε γρήγορα στην εργασία
σας.
Αριθμός προϊόντος: UK703E
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Η HP συνιστά Windows.

Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης ή/και λογισμικό για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας

των Windows. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση microsoft.com. Για την πλήρη λειτουργία του πλήκτρου πρόσβασης κοινής χρήσης απαιτείται πρόσβαση στο Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται.
2 Για τις μονάδες αποθήκευσης, 1 GB = 1 δις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 30 GB στα Windows 8.1 δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
3 Πωλείται ξεχωριστά ή ως εναλλακτικό χαρακτηριστικό.
4 Το HP Touchpoint Manager υποστηρίζει λειτουργικά συστήματα Android™, iOS και Windows, καθώς και υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, tablet και smartphone διαφόρων κατασκευαστών. Δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες/περιοχές. Ανατρέξτε στη
διεύθυνση www.hp.com/touchpoint για πληροφορίες διαθεσιμότητας. Για το Touchpoint Manager απαιτείται η αγορά συνδρομής. Τα Out-of-band HP only Wipe, Lock, Unlock και η αναφορά κωδικών σφαλμάτων κατά την εκκίνηση του BIOS προβλέπεται να είναι
διαθέσιμα σε επιλεγμένα HP EliteBook και απαιτούν σύνδεση στο Internet, τεχνολογία Intel® vPro™ και λειτουργίες σε καταστάσεις S3/αναστολής, S4/αδρανοποίησης και S5/απενεργοποίησης. Οι μονάδες SATA διαγράφονται. Δεν υποστηρίζεται η
απομακρυσμένη διαγραφή μονάδων αυτόματης κρυπτογράφησης με ενεργοποιημένη την κρυπτογράφηση υλικού.
5 Για το HP Connected Photo, διατίθεται για λήψη η συνοδευτική εφαρμογή Snapfish iOS. Απαιτείται εγγραφή στο Snapfish. Απαιτείται υπηρεσία Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται.
6 Οι λειτουργίες του Connected Music είναι περιορισμένες στη Βόρεια Αμερική. Οι υπηρεσίες ροής περιεχομένου μπορεί να απαιτούν συνδρομή. Ενδέχεται να μην είναι συμβατό με όλα τα αρχεία μουσικής. Δεν είναι συμβατό με αρχεία DRM. Απαιτείται πρόσβαση
στο Internet που δεν περιλαμβάνεται.
7 Το υλικολογισμικό TPM είναι έκδοσης 2.0. Το υλικό TPM είναι έκδοσης v1.2, η οποία αποτελεί υποσύνολο της έκδοσης v0.89 της προδιαγραφής TPM 2.0, όπως έχει υλοποιηθεί από την Intel Platform Trust Technology (PTT).

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης ή/και λογισμικό για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας

των Windows. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.
2Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Απαιτείται σύστημα 64 bit. Η απόδοση ποικίλλει
ανάλογα με το υλικό και το λογισμικό σας. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
3 Για σκληρούς δίσκους, GB = 1 δις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 30 GB (στα Windows 8.1) του δίσκου του συστήματος είναι δεσμευμένα για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
4 Οι σύνθετοι προσαρμογείς 802.11 με Bluetooth πωλούνται ξεχωριστά ή ως πρόσθετη επιλογή. Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
5 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
6 Για το HP ePrint απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή HP με δυνατότητα σύνδεσης στο web και δημιουργία λογαριασμού HP ePrint (για τη λίστα των υποστηριζόμενων εκτυπωτών, εγγράφων και τύπων εικόνας και για άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το
HP ePrint, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/businessmobileprinting).
7 Το Wireless Hotspot απαιτεί ενεργή σύνδεση στο Internet και ξεχωριστό πρόγραμμα δεδομένων. Όταν το HP Wireless Hotspot είναι ενεργό, οι εφαρμογές της συσκευής συνεχίζουν να λειτουργούν και χρησιμοποιούν το ίδιο πρόγραμμα δεδομένων με το
Wireless Hotspot. Για τη χρήση δεδομένων μέσω του Wireless Hotspot ίσως επιβαρυνθείτε με πρόσθετες χρεώσεις. Ελέγξτε το πρόγραμμα δεδομένων σας για λεπτομέρειες.
8 Το HP Touchpoint Manager υποστηρίζει λειτουργικά συστήματα Android™, iOS και Windows, καθώς και επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές, tablet και smartphone διαφόρων κατασκευαστών. Δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες/περιοχές. Ανατρέξτε
στη διεύθυνση www.hp.com/touchpoint για πληροφορίες διαθεσιμότητας. Για το Touchpoint Manager απαιτείται η αγορά συνδρομής. Τα Out-of-band HP only Wipe, Lock, Unlock και η αναφορά κωδικών σφαλμάτων κατά την εκκίνηση του BIOS προβλέπεται να
είναι διαθέσιμα σε επιλεγμένα HP EliteBook και απαιτούν σύνδεση στο Internet, τεχνολογία Intel® vPro™ και λειτουργίες σε καταστάσεις S3/αναστολής, S4/αδρανοποίησης και S5/απενεργοποίησης. Οι μονάδες SATA διαγράφονται. Δεν υποστηρίζεται η
απομακρυσμένη διαγραφή μονάδων αυτόματης κρυπτογράφησης με ενεργοποιημένη την κρυπτογράφηση υλικού.
9 Το υλικολογισμικό TPM είναι έκδοσης 2.0. Το υλικό TPM είναι έκδοσης v1.2, η οποία αποτελεί υποσύνολο της έκδοσης v0.89 της προδιαγραφής TPM 2.0, όπως έχει υλοποιηθεί από την Intel Platform Trust Technology (PTT).

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/notebooks
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των ΙΤ στόχων σας. Περισσότερες
πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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