Datasheet

HP x360 310 G2 convertible pc
Deze convertible notebook werkt hard
Deze essentiële convertible notebook
schikt zich naar uw drukke werkdag.
Gebruik de tabletmodus door het
scherm terug te vouwen of presenteer
uw werk in standaard- of
presentatiemodus, alles op een
29,46-cm (11,6-inch) diagonaal
scherm.

HP raadt Windows aan.
● Windows 8.11
● Schermgrootte: 29,46-cm (11,6-inch)
diagonaal

360-graden flexibiliteit

● Houd uw toetsenbord onder handbereik. Wissel gemakkelijk tussen notebook en tablet dankzij het duurzame, mechanische
scharnier.

Pure prestatiekracht

● Deze Windows 8.11 convertible notebook wordt geleverd met een Intel® Celeron™- of Pentium™-processor en SSD-schijfopties
tot 256 GB2,3 om te blijven werken.

Verschillende devices, merken en besturingssystemen.

● Beheer apparaten van verschillende merken met verschillende besturingssystemen allemaal met de HP Touch Point Manager
app en voer onderhoudstaken snel en gemakkelijk uit.4

Handige aansluitmogelijkheden

● Houd op kantoor en onderweg verbinding dankzij de krachtige aansluitopties op de HP x360 310, zoals een Intel® 2 x 2 WLAN en
een Gigabit netwerkkaart.3

Pluspunten
●
●
●
●
●
●
●

Start applicaties en wissel tussen applicaties met touch in het snelle, dynamische Windows 8.1.1
Met multi-touch bewegingsondersteuning werkt u op een boeiende manier.
TPM 2.0 beschermt uw kritische data.7
Open online accounts met één wachtwoord of pincode.
Het geborsteld aluminium toetsenbord zorgt voor een luxe uitstraling.
Simpel aan te sluiten op schermen, printers en meer via HDMI.
Synchroniseer foto's en muziek met HP Connected Photo5 en HP Connected Music.6
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Specificatietabel

HP raadt Windows aan.

Beschikbaar besturingssysteem

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 Pro for Education 641

Processorfamilie2

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

Beschikbare processors2

Intel® Pentium® N3700 met Intel HD Graphics (1,66 GHz, tot 2,4 GHz, 2 MB cache, 4 cores); Intel® Celeron® N3050 met Intel HD Graphics (1,6 GHz, tot 2,16 GHz, 2 MB cache, 2 cores)

Chipset

Chipset is geïntegreerd met de processor

Maximum geheugen

Tot 8 GB DDR3L-1600 SDRAM
Standaard geheugen, noot: Overdrachtssnelheden tot 1600 MT/sec

Geheugenslots

1 SODIMM (ingebouwd)

Interne opslag

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

Scherm

29,46-cm (11,6-inch) diagonaal HD UWVA ontspiegeld plat IPS WLED touchscreen (1366 x 768)5

Beschikbare grafische oplossingen Geïntegreerd: Intel® HD Graphics5
Audio

Bang & Olufsen audio; Twee luidsprekers

Draadloze technologie

Realtek 802.11b/g/n (1 x 1) Wi-Fi en Bluetooth® 4.0 combo; Intel® dual-band Wireless-AC 3165 802.11a/b/g/n/ac (1 x 1) Wi-Fi en Bluetooth® 4.0 combo; Intel® dual-band
Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi en Bluetooth® 4.0 combo4

Communicatie

GbE NIC (10/100/1000)

Uitbreidingsslots

1 multi-formaat digitale medialezer
(ondersteunt SD, SDHC, SDXC)

Poorten en connectoren

2 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 1 RJ-45; 1 netvoeding

Invoerapparaat

Standaard zilvergrijs eiland-stijl toetsenbord met reliëf
Clickpad met multi-touch bewegingsondersteuning, tikken standaard ingeschakeld

Webcam

HP TrueVision HD-webcam (aan de voorzijde) met twee ingebouwde digitale microfoons5

Beschikbare software

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

Beveiligingsbeheer

Oog voor veiligheidsslot (slot moet apart worden aangeschaft); Ingebouwde TPM 2.0 beveiligingschip9

Voeding

45-Watt Smart netadapter
3-cels, 48-W/u lithium-ion; 2-cels, 32-W/u (4,2 Ah)

Afmetingen

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

Gewicht

Vanaf 1,48 kg
(Het gewicht is afhankelijk van de configuratie.)

Garantie

1 jaar garantie (optionele Care Packs worden apart verkocht), 1 jaar garantie op de primaire batterij
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP 3 jaar, onsite service op
volgende werkdag, alleen
voor notebook

Als er een hardwareprobleem optreedt, wilt u zo snel mogelijk weer aan de slag. Met HP onsite hardwareservice op de
volgende werkdag beschikt u snel over de expertise om de uptime van uw product te maximaliseren. Hulp is altijd
beschikbaar, in de vorm van hoogwaardige assistentie op afstand of handige 24 x 7 onsite support, zodat u zo snel
mogelijk weer aan het werk kunt.
Bestelnr.: UK703E
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Messaging, voetnoten
1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Kijk op microsoft.com. De

mogelijkheden van de sneltoets Delen zijn afhankelijk van een internetverbinding, die niet standaard is inbegrepen.
2 Bij opslagschijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. In Windows 8.1 is tot 30 GB gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
3 Wordt apart of als optie verkocht.
4 HP Touchpoint Manager ondersteunt Android™-, iOS- en Windows-besturingssystemen en pc's, notebooks, tablets en smartphones van meerdere fabrikanten. Niet in alle landen beschikbaar, kijk op www.hp.com/touchpoint voor informatie over de
beschikbaarheid. Voor Touchpoint Manager moet een abonnement worden aangeschaft. Out-of-band wissen, vergrendeling, ontgrendeling en rapportage van BIOS-foutcodes, exclusief van HP, zal beschikbaar zijn op bepaalde HP EliteBooks en vereist een
internetverbinding, Intel® vPro™-technologie en -functies in S3/standby, S4/slaapstand en S5/zacht uitschakelen. SATA-schijven worden gewist. Op afstand wissen van zelf-versleutelende schijven met actieve hardware-encryptie wordt niet ondersteund.
5 Voor HP Connected Photo is Snapfish iOS app beschikbaar om te downloaden. Snapfish-abonnement is vereist. Een internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen.
6 Connected Music functionaliteit alleen in Noord-Amerika. Voor streamingdiensten is een betaald abonnement vereist. Ondersteunt mogelijk niet alle muziekbestanden. Niet compatibel met DRM-tracks. Internettoegang is vereist, maar niet inbegrepen.
7 Firmware TPM is versie 2.0. Hardware TPM is v1.2, een subset van de TPM 2.0-specificatie versie v0.89 zoals geïmplementeerd door Intel Platform Trust Technology (PTT).

Technische specificaties disclaimers
1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Kijk op

http://www.microsoft.com.
2Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwareapps zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Een 64-bits computersysteem is vereist. De prestaties variëren, naar gelang uw hardware
en software. Intels nummering is niet gerelateerd aan het performanceniveau.
3 Voor vaste schijven, GB = 1 miljard bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 30 GB (voor Windows 8.1) van de systeemschijf is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
4 802.11 plus Bluetooth combo wordt apart of als optie verkocht. Een wireless access point en een internetverbinding zijn vereist. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
5 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
6 Voor HP ePrint zijn een internetverbinding naar een HP webprinter en registratie van een HP ePrint-account vereist (een lijst van compatibele printers, ondersteunde documenten en afbeeldingstypen en andere informatie over HP ePrint is beschikbaar op
www.hp.com/go/businessmobileprinting.
7 Voor de Wireless Hotspot-applicatie zijn een actieve internetverbinding en een afzonderlijk aan te schaffen data-abonnement vereist. Als HP Wireless Hotspot ingeschakeld is, blijven applicaties op het apparaat werken en gebruiken ze hetzelfde
data-abonnement als de draadloze hotspot. Aan het datagebruik op draadloze hotspots kunnen extra kosten verbonden zijn. Raadpleeg uw contract voor informatie.
8 HP Touchpoint Manager ondersteunt Android™-, iOS- en Windows-besturingssystemen en pc's, notebooks, tablets en smartphones van meerdere fabrikanten. Niet in alle landen beschikbaar, kijk op www.hp.com/touchpoint voor informatie over de
beschikbaarheid. Voor Touchpoint Manager moet een abonnement worden aangeschaft. Out-of-band wissen, vergrendeling, ontgrendeling en rapportage van BIOS-foutcodes, exclusief van HP, zal beschikbaar zijn op bepaalde HP EliteBooks en vereist een
internetverbinding, Intel® vPro™-technologie en -functies in S3/standby, S4/slaapstand en S5/zacht uitschakelen. SATA-schijven worden gewist. Op afstand wissen van zelf-versleutelende schijven met actieve hardware-encryptie wordt niet ondersteund.
9 Firmware TPM is versie 2.0. Hardware TPM is v1.2, een subset van de TPM 2.0-specificatie versie v0.89 zoals geïmplementeerd door Intel Platform Trust Technology (PTT).

Meer informatie op
www.hp.eu/notebooks
Kies voor HP Financial Services

Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/hpfs.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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