Taulukot

HP x360 310 G2 -hybriditietokone
Tämä hybiridikannettava mullistaa liiketoiminnan
Hybridikannettava tarjoaa
erinomaisen vastineen rahoillesi ja
mukautuu kiireiseen työpäivääsi.
Vaihda tablettitilaan kääntämällä
näyttö ympäri tai näytä esityksesi
asettamalla 29,46 cm:n (11,6 tuuman)
näyttö pysty- tai telttatilaan.

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.
● Windows 8.11
● Näytön koko: lävistäjä 29,46 cm (11,6
tuumaa)

360 asteen joustavuutta

● Pidä näppäimistö sormien ulottuvilla. Voit vaihtaa vaivattomasti tabletin ja kannettavan välillä kestävän, mekaanisen saranan
ansiosta.

Suoritustehoa

● Tämän Windows 8.11 -hybiridikannettavan mukana toimitetaan Intel® Celeron™- tai Pentium™-suoritin ja jopa 256 Gt:n
SSD-asemavaihtoehdot2,3, joiden avulla pysyt työn touhussa.

Eri laitteet, merkit ja käyttöjärjestelmät.

● HP Touchpoint Manager -sovelluksen avulla hallitset eri valmistajien laitteita ja käyttöjärjestelmiä yhdestä paikasta ja suoritat
laitteiden ylläpitotoimet nopeasti ja helposti.4

Helppo liitettävyys

● Pysyt yhteyksissä toimistossa tai tien päällä HP x360 310:n tarjoamien tehokkaiden yhteysvaihtoehtojen, kuten Intel® 2×2 AC
WLAN -yhteyden ja Gigabit-verkkokortin, avulla.3

Ominaisuudet
●
●
●
●
●
●
●

Nopeakäyttöinen Windows 8.11 mahdollistaa sovellusten käynnistämisen ja sovelluksesta toiseen vaihtamisen kosketuksella.
Monikosketuselein työskentely ja vuorovaikutus tulevat entistä mielenkiintoisemmiksi.
TPM 2.0 suojaa tärkeät tietosi.7
Kirjaudu verkon käyttäjätileillesi yhdellä salasanalla tai PIN-koodilla.
Harjatusta alumiinista valmistettu näppäimistötaso tuo tyyliä ympäristöön kuin ympäristöön.
Helposti liitettävissä näyttöihin, tulostimiin ja muihin laitteisiin HDMI-liitännän ansiosta.
HP Connected Photo5- ja HP Connected Music6 -palveluiden avulla voit synkronoida valokuvasi ja musiikkitiedostosi.
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HP x360 310 G2 -hybriditietokone
Taulukko teknisistä tiedoista

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Saatavilla oleva käyttöjärjestelmä Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 Pro for Education 641
Prosessorituoteperhe2

Intel® Celeron® -suoritin; Intel® Pentium® -suoritin

Saatavilla olevat suorittimet2

Intel® Pentium® N3700 -suoritin ja Intel HD -näytönohjain (1,66–2,4 GHz, 2 Mt:n välimuisti, neljä ydintä) Intel® Celeron® N3050 -suoritin ja Intel HD -näytönohjain (1,6–2,16 GHz, 2
Mt:n välimuisti, kaksi ydintä)

Piirisarja

Suorittimeen integroitu piirisarja

Muistin enimmäismäärä

Enintään 8 Gt:n DDR3L-1600 SDRAM
Vakiomuisti - huomautus: Siirtonopeus enintään 1600 Mt/s

Muistipaikat

SODIMM-paikka (sisäinen)

Sisäinen tallennustila

64 Gt Enintään 256 Gt M.2 SATA TLC SSD3
Enintään 500 Gt SATA (5 400 k./min)3

Näyttö

Lävistäjältään 29,46 cm:n (11,6 tuuman) heijastamaton, teräväpiirtoinen, ohut UWVA IPS WLED -kosketusnäyttö (1 366 × 768)5

Saatavilla olevat näytönohjaimet

Integroitu: Intel® -HD-näytönohjain5

Ääni

Bang & Olufsen -äänentoisto; Stereokaiuttimet

Langattomat tekniikat

Realtek 802.11b/g/n (1×1) Wi-Fi ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä; Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 802.11a/b/g/n/ac (1×1) Wi-Fi ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä; Intel® Dual Band
Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2×2) WiFi ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä4

Tietoliikenne

GbE-verkkokortti (10/100/1000)

Laajennuspaikat

1 digitaalinen, useita tallennusmuotoja tukeva muistikortinlukija
(SD-, SDHC- ja SDXC-tuki)

Portit ja liittimet

2 USB 3.0 -porttia; USB 2.0 -portti; HDMI-liitäntä; kuuloke–mikrofoni-yhdistelmä; RJ-45; verkkovirtaliitäntä

Syöttölaite

Täysikokoinen, pintakuvioitu, tuhkanharmaa kohonäppäimistö
Clickpad-alusta, jossa käytössä monikosketuseleet, napautukset käytössä oletusarvoisesti

Web-kamera

Teräväpiirtoinen HP TrueVision -verkkokamera (käyttäjään suunnattu) ja kaksi sisäistä digitaalista mikrofonia5

Saatavilla olevat ohjelmistot

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

Suojauksen hallinta

Turvalukon paikka (lukko hankittava erikseen); Sisäinen TPM 2.0 -turvasiru9

Virtalaitteet

45 W:n Smart-verkkolaite
Kolmikennoinen 48 Wh:n litiumioniakku; Kaksikennoinen 32 Wh:n akku (4,2 Ah)

Mitat

30,6×20,8×2,25 cm

Paino

Peruspaino 1,48 kg
(Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan.)

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu (valinnaiset Care Pack -palvelut myydään erikseen), yhden vuoden rajoitettu takuu laitteen akulle.
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HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP:n 3 vuoden palvelu
kannettaville seur. arkip.
asiakkaan tiloissa

Kun laitteisto-ongelmia tulee, mitä nopeammin voit taas tehdä töitä, sen parempi. Pidä asiantuntijamme valmiustilassa
ja lisää laitteistosi aktiivista käyttöaikaa HP Hardware Next Business Day Onsite Service -palvelun avulla.
Ympärivuorokautinen korkealaatuinen tuki joko etätukena tai mukavasti paikan päällä takaavat sen, että saat apua, kun
sitä tarvitset – jotta voit taas jatkaa työntekoa.
Tuotenumero: UK703E
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HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Viestin alaviitteet
1 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, ohjaimia ja/tai ohjelmia, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin

hyödyntää. Katso microsoft.com. Jakamiseen käytettävä pikanäppäin vaatii toimiakseen internet-yhteyden, joka on hankittava erikseen.
2 Tallennusasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Windows 8.1 -käyttöjärjestelmässä on varattu järjestelmän palautusohjelman käyttöön enintään 30 Gt.
3 Hankittava erikseen tai lisävarusteina.
4 HP TouchPoint Manager tukee Android™-, iOS- ja Windows-käyttöjärjestelmiä sekä eri valmistajien tietokoneita, kannettavia, tabletteja ja älypuhelimia. Ei saatavilla kaikissa maissa; katso saatavuustiedot osoitteesta www.hp.com/touchpoint. Touchpoint Manager
edellyttää tilauksen hankkimista. Vain HP:n out-of-band: pyyhkäisy-, lukitus- ja lukituksen avaamistoiminnot sekä BIOS-käynnistysvirhekoodien raportointi ovat suunnitelmien mukaan käytettävissä tietyissä HP EliteBook -tietokoneissa, ja ne edellyttävät
internet-yhteyttä sekä Intel® vPro™ -tekniikkaa ja -toimintoja S3/virransäästötilassa, S4/lepotilassa ja S5/osittaisvirtatilassa. SATA-asemat on pyyhitty. Itsesalaavien asemien tyhjennystä etäyhteyden välityksellä ei tueta, mikäli laitteiston suojaus on aktiivinen.
5HP Connected Photo: liittyvä Snapfish iOS -sovellus ladattavissa. Edellyttää Snapfish-jäsenyyttä. Edellytyksenä verkkopalvelu, joka on hankittava erikseen.
6 Connected Music -toiminnot ovat käytettävissä vain Pohjois-Amerikassa. Suoratoistopalvelut saattavat edellyttää maksullista tilausta. Yhteensopivuutta kaikkien musiikkitiedostojen kanssa ei voida taata. Ei sovi yhteen DRM-tiedostojen kanssa. Edellytyksenä on
internet-yhteys, joka ei sisälly toimitukseen.
7 Ohjelmiston TPM on versio 2.0. Laitteiston TPM on v1.2, joka on osa Intelin Platform Trust Technologyn (PTT) toteuttamaa TPM 2.0 (versio v0.89) -tekniikkaa.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai erikseen hankittavien laitteiden hankkimista, ohjaimia ja/tai ohjelmia, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää.

Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com.
2 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Edellytyksenä on 64-bittinen tietokonejärjestelmä. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja
ohjelmiston mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
3 Kiintolevyasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Järjestelmän palautusohjelmistolle on varattu enintään 30 Gt kiintolevytilaa (Windows 8.1).
4 802.11 ja Bluetooth -yhdistelmä myydään erikseen tai lisävarusteena. Edellytyksinä langaton tukiasema ja internet-yhteys. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua.
5 Teräväpiirtokuvien katselemiseen vaaditaan teräväpiirtosisältöä (HD).
6 HP ePrint edellyttää verkkoyhteyttä HP:n verkkoyhteyttä käyttävään tulostimeen ja HP ePrint -tilin rekisteröintiä (yhteensopivat tulostimet, tuetut asiakirja- ja kuvatiedostotyypit sekä muut HP ePrint -tulostusta koskevat lisätiedot ovat osoitteessa
www.hp.com/go/businessmobileprinting).
7 Langattomien yhteyspisteiden käyttö edellyttää toimivaa internet-yhteyttä ja erikseen hankittavaa datapakettia. Kun HP Wireless Hotspot on käytössä, laitesovellukset käyttävät yhteyspisteen tiedonsiirtosopimusta. Langattoman yhteyspisteen tiedonsiirrosta
saatetaan periä lisämaksuja. Tarkista tiedonsiirtosopimuksesi tiedot.
8 HP TouchPoint Manager tukee Android™-, iOS- ja Windows-käyttöjärjestelmiä sekä eri valmistajien tietokoneita, kannettavia, tabletteja ja älypuhelimia. Ei saatavilla kaikissa maissa; katso saatavuustiedot osoitteesta www.hp.com/touchpoint. Touchpoint Manager
edellyttää tilauksen hankkimista. Vain HP:n out-of-band: pyyhkäisy-, lukitus- ja lukituksen avaamistoiminnot sekä BIOS-käynnistysvirhekoodien raportointi ovat suunnitelmien mukaan käytettävissä tietyissä HP EliteBook -tietokoneissa, ja ne edellyttävät
internet-yhteyttä sekä Intel® vPro™ -tekniikkaa ja -toimintoja S3/virransäästötilassa, S4/lepotilassa ja S5/osittaisvirtatilassa. SATA-asemat on pyyhitty. Itsesalaavien asemien tyhjennystä etäyhteyden välityksellä ei tueta, mikäli laitteiston suojaus on aktiivinen.
9 Ohjelmiston TPM on versio 2.0. Laitteiston TPM on v1.2, joka on osa Intelin Platform Trust Technologyn (PTT) toteuttamaa TPM 2.0 (versio v0.89) -tekniikkaa.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/notebooks
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.
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