Dataark

HP x360 310 G2 konverterbar PC
Denne konverterbare PC-en mener alvor
Få mye for pengene med en
konverterbar bærbar PC som kan
tilpasses til den travle
arbeidshverdagen din. Veksle mellom
nettbrettmodus ved å brette skjermen
eller vise frem presentasjonene i
stående- eller telt-modus, alt på en
29,46 cm (11,6") (diagonalt) stor
skjerm.

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

360-graders fleksibilitet

● Ha tastaturet for hånden. Det er enkelt å veksle mellom bærbar PC og nettbrett, takket være designet med den robuste
mekaniske hengslen.

Kraft til å yte

● Denne Windows 8.11 konverterbare bærbar PC-en leveres med en Intel® Celeron™- eller Pentium™-prosessor og opptil 256 GB
SSD som lagringsalternativ 2,3 for å holde deg i gang.

Ulike enheter, merker og operativsystemer.

● Administrer forskjellige enheter med forskjellige merker og operativsystemer, alt med HP Touchpoint Manager-appen og utfør
vedlikeholdsoppgaver på enhetene både raskt og enkelt.4

Praktisk tilkobling

● Hold kontakten på kontoret eller mens du reiser, med de kraftige tilkoblingsmulighetene til HP x360 310 som inkluderer en Intel®
2x2 AC WLAN og et Gigabit-nettverkskort.3

Med
●
●
●
●
●
●
●

Start opp og bytt programmer ved berøring med raske og enkle Windows 8.11
Kommuniser og arbeid med større innlevelse med flerberøringsbevegelser.
Med TPM 2.0 er kritiske data beskyttet.7
Tilgang til kontoer på nettet med ett enkelt passord eller en PIN-kode.
Få et førsteklasses design med en tastaturunderlag i børstet aluminium.
Koble enkelt til skjermer, skrivere og mer med HDMI.
Synkroniser bilder og musikk med HP Connected Photo5 og HP Connected Music.6
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Spesifikasjonstabell

HP anbefaler Windows.

Tilgjengelig operativsystem

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 Pro for Education 641

Prosessorfamilie2

Intel® Celeron®-prosessor; Intel® Pentium®-prosessor

Tilgjengelige prosessorer2

Intel® Pentium® N3700 med Intel HD Graphics (1,66 GHz, opptil 2,4 GHz, 2 MB cache, 4 kjerner); Intel® Celeron® N3050 med Intel HD Graphics (1,6 GHz, opptil 2,16 GHz, 2 MB cache,
2 kjerner)

Brikkesett

Brikkesett er integrert i prosessor

Maksimalt minne

Inntil 8 GB DDR3L-1600 SDRAM
Merknad om standardminne: Overføringshastigheter opptil 1600 MT/s

Minnespor

○1 SODIMM (innebygd)

Internminne

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

Skjerm

HD UWVA IPS WLED antirefleks tynn berøringsskjerm på 29,46 cm (11,6" diagonalt) (1366 x 768)5

Tilgjengelig grafikk

Integrert: Intel® HD Graphics5

Lyd

Lyd fra Bang & Olufsen; To høyttalere

Trådløsteknologi

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

Kommunikasjon

GbE NIC (10/100/1000)

Utvidelsesspor

1 digital medieleser for flere formater
(støtter SD, SDHC, SDXC)

Porter og kontakter

2 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; 1 RJ-45; 1 vekselstrøm

Inndataenhet

Ask-teksturert "island-style"-tastatur i full størrelse
Klikkepute med flerberøringsbevegelser aktivert, tapping aktivert som standard

Webcam

HP TrueVision HD-webkamera (forovervendt) med dobbeltmatrise integrerte digitale mikrofoner5

Tilgjengelig programvare

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

Sikkerhetsadministrasjon

Spor for sikkerhetslås (lås må kjøpes separat); TPM 2.0 innebygd sikkerhetsbrikke9

Strøm

45 W Smart strømadapter
3-cellers, 48 Wt Li-ion; 2-cellers, 32 Wt (4,2 Ah)

Mål

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

Vekt

Starter på 1,48 kg
(Vekten varierer med konfigurasjonen.)

Garanti

1 års begrenset garanti (valgfrie Care Packs tilgjengelig, selges separat), 1 års begrenset garanti på primærbatteri
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HP anbefaler Windows.

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP 3 år service kun for
bærbar PC, neste virkedag
på stedet

Når maskinvareproblemer oppstår – jo raskere du er i gang igjen, dess bedre. Ha ekspertisen klar med HP
maskinvareservice på stedet neste virkedag, og øk produktets oppetid. Med høykvalitets ekstern hjelp eller praktisk
støtte på stedet 24x7 er hjelpen der når du trenger den – slik at du kan komme tilbake til jobben igjen.
Produktnummer: UK703E
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HP anbefaler Windows.

Fotnoter
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere og/eller programvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Se microsoft.com. For full

funksjonalitet for del-hurtigtasten kreves Internett-tilgang, som ikke er inkludert.
2 For lagringsstasjoner, GB = 1 milliard byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 30 GB er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare i Windows 8.1.
3 Selges separat eller som alternative funksjoner.
4 HP Touchpoint Manager støtter operativsystemer fra Android™, iOS og Windows, samt PC-er, bærbare PC-er, nettbrett og smarttelefoner fra forskjellige produsenter. Ikke tilgjengelig i alle land. Se www.hp.com/touchpoint for informasjon om tilgjengelighet.
Touchpoint Manager krever kjøp av abonnement. Out-of-band tømming, låsing, opplåsing og rapportering av BIOS-startsfeilkoder kun for HP planlegges å være tilgjengelig på utvalgte HP Elitebook-maskiner, og krever en Internett-tilkobling, Intel ®
vPro™-teknologi og fungerer i strømstatusene S3/hvilemodus, S4/dvalemodus og S5/Soft off. SATA-diskene slettes. Ekstern sletting av SED-harddisker (Self-Encrypting Drive) som har aktiv maskinvarekryptering støttes ikke.
5 For HP Connected Photo, er ledsagerappen Snapfish iOS tilgjengelig for nedlasting. Snapfish-medlemskap er påkrevd. Internett-tjeneste er påkrevd, men ikke inkludert.
6 Connected Music-funksjoner er begrenset til Nord-Amerika. Strømmingstjenester kan kreve et betalt abonnement. Er kanskje ikke kompatibel med alle musikkfiler. Ikke kompatibel med DRM-spor. Internett-tilgang er nødvendig, men ikke inkludert.
7 Fastvare-TPM er versjon 2.0. Maskinvare-TPM er v1.2, som er et delsett av TPM 2.0-spesifikasjonsversjonen v0.89 som implementert av Intel Platform Trust Technology (PTT).

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere og/eller programvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Se http://www.microsoft.com/nb-NO/.
2Multi-Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg av denne teknologien. 64-biters databehandlingssystem kreves. Ytelsen vil variere,

avhengig av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål på høyere ytelse.
3 For harddisker betyr GB = 1 milliard byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 30 GB (for Windows 8.1) systemdiskplass er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.
4 Kombinert 802.11 og Bluetooth selges separat eller som en tilleggsfunksjon. Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste er nødvendig. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
5 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
6 HP ePrint krever en Internett-tilkobling til en nettaktivert HP-skriver og kontoregistrering hos HP ePrint (du finner en liste over kvalifiserte skrivere, støttede dokument- og bildetyper og andre HP ePrint-detaljer på www.hp.com/go/businessmobileprinting
7 Programmet for trådløse soner krever en aktiv Internett-forbindelse og et dataabonnement kjøpt separat. Programmer på enheten vil fortsatt fungere, og bruke samme dataabonnement som den trådløse sonen, mens HP Wireless Hotspot er aktivt. Databruk i
trådløse soner kan medføre ekstrakostnader. Sjekk abonnementet ditt for detaljene.
8 HP Touchpoint Manager støtter operativsystemer fra Android™, iOS og Windows, samt PC-er, bærbare PC-er, nettbrett og smarttelefoner fra forskjellige produsenter. Ikke tilgjengelig i alle land. Se www.hp.com/touchpoint for informasjon om tilgjengelighet.
Touchpoint Manager krever kjøp av abonnement. Out-of-band sletting, låsing, opplåsing og rapportering av BIOS-startsfeilkoder kun for HP, planlegges å være tilgjengelig på utvalgte HP Elitebook-maskiner. Det krever en Internett-tilkobling, Intel® vPro™-teknologi
og fungerer i strømstatusene S3/hvilemodus, S4/dvalemodus og S5/Soft off. SATA-diskene slettes. Ekstern sletting av SED-harddisker (Self-Encrypting Drive) som har aktiv maskinvarekryptering støttes ikke.
9 Fastvare-TPM er versjon 2.0. Maskinvare-TPM er v1.2, som er et delsett av TPM 2.0-spesifikasjonsversjonen v0.89 som implementert av Intel Platform Trust Technology (PTT).

Lær mer på
www.hp.eu/notebooks
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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