Záznamový list

Konvertibilný počítač HP x360 310 G2
Konvertibilný počítač, ktorý prináša biznis
Vychutnávajte si výnimočnú hodnotu s
konvertibilným notebookom, ktorý sa
prispôsobuje vášmu rušnému
pracovnému dňu. Po preklopení
obrazovky sa počítač s uhlopriečkou
29,46 cm (11,6") zmení na tablet, v
režime opretej obrazovky zasa
môžete zobrazovať prezentácie.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.
● Windows 8.11
● Veľkosť obrazovky: uhlopriečka 29,46 cm
(11,6")

360-stupňová flexibilita

● S týmto počítačom máte klávesnicu vždy poruke. Vďaka odolnému mechanickému pántu môžete s počítačom bez problémov
pracovať ako s notebookom alebo tabletom.

Sila výkonu

● Tento konvertibilný notebook so systémom Windows 8.11 sa dodáva s procesorom Intel® Celeron™ alebo Pentium™ a až 256 GB
diskom SSD[2, 3], aby ste mohli bez problémov pracovať.

Rôzne zariadenia, značky a operačné systémy.

● Spravujte zariadenia rôznych značiek a s rôznymi operačnými systémami pomocou aplikácie HP Touchpoint Manager a rýchlo a
jednoducho vykonávajte úlohy údržby zariadení.4

Pohodlná konektivita

● Zostaňte v kontakte v kancelárii aj na cestách s výkonnými možnosťami pripojenia na počítači HP x360 310, ktoré zahŕňajú
modul Intel® 2 x 2 AC WLAN a gigabitovú sieťovú kartu.3

Funkcie
●
●
●
●
●
●
●

Spúšťajte počítač a prepínajte medzi aplikáciami dotykom s rýchlym a plynulým systémom Windows 8.1.1
Pracujte s počítačom pútavejším spôsobom s multidotykovými gestami.
S modulom TPM 2.0 sú vaše kritické údaje chránené.7
Získajte prístup k online účtom pomocou jedného hesla alebo kódu PIN.
Získajte prémiový vzhľad s klávesnicou z lešteného hliníka.
Jednoducho sa pripájajte k displejom, tlačiarňam a ďalším zariadeniam cez HDMI.
Synchronizujte fotografie a hudbu pomocou aplikácií HP Connected Photo5 a HP Connected Music.6
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Tabuľka s technickými údajmi

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Dostupný operačný systém

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 Pro for Education 641

Skupina procesora2

Procesor Intel® Celeron®; Procesor Intel® Pentium®

Dostupné procesory2

Procesor Intel® Pentium® N3700 s grafikou Intel HD (1,66 GHz, max. 2,4 GHz, vyrovnávacia pamäť 2 MB, 4 jadrá); Procesor Intel® Celeron® N3050 s grafikou Intel HD (1,6 GHz, max.
2,16 GHz, vyrovnávacia pamäť 2 MB, 2 jadrá)

Čipová sada

Čipset je integrovaný s procesorom

Maximálna kapacita pamäte

Maximálne 8 GB DDR3L-1600 SDRAM
Poznámky k štandardnej pamäte: Rýchlosť prenosu údajov až 1 600 MT/s

Pamäťové sloty

1 modul SODIMM (na doske)

Vnútorná pamäť

64 GB Maximálne 256 GB M.2 SATA TLC SSD3
Maximálne 500 GB SATA (5400 ot./min.)3

Obrazovka

Antireflexná tenká dotyková obrazovka UWVA IPS s uhlopriečkou 29,46 cm (11,6"), podsvietením WLED a rozlíšením HD (1 366 x 768)5

Dostupná grafická karta

Integrovaný: Grafická karta Intel® HD5

Zvuk

Zvuk Bang & Olufsen; Duálne reproduktory

Bezdrôtové technológie

Kombinovaný modul Realtek 802.11b/g/n (1 x 1) WiFi a Bluetooth® 4.0; Kombinovaná dvojpásmová karta Intel® Wireless-AC 3165 802.11a/b/g/n/ac (1 x 1) Wi-Fi a Bluetooth® 4.0;
Kombinovaná dvojpásmová karta Intel® Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi a Bluetooth® 4.04

Možnosti komunikácie

GbE NIC (10/100/1000)

Rozširujúce sloty

1x multiformátová čítačka digitálnych médií
(podporuje pamäťové karty SD, SDHC, SDXC)

Porty a konektory

2 porty USB 3.0; 1 port USB 2.0; 1 port HDMI; 1 kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón; 1 konektor RJ-45; 1 napájací konektor

Vstupná jednotka

Klávesnica plnej veľkosti v štýle island so striebornou textúrou
Clickpad s predvolene zapnutými multidotykovými gestami a ťuknutím

Webová kamera

Predná webová kamera HP TrueVision HD s duálnymi integrovanými digitálnymi mikrofónmi5

Dostupný softvér

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

Správa zabezpečenia

Otvor pre bezpečnostný zámok (zámok je potrebné zakúpiť samostatne); Čip integrovaného zabezpečenia TPM 2.09

Napájanie

45 W sieťový adaptér Smart
3-článková, 48 Wh, lítiovo-iónová; 2-článková, 32 Wh (4,2 Ah)

Rozmery

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

Hmotnosť

Od 1,48 kg
(Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie.)

Záruka

1-ročná obmedzená záruka (k dispozícii sú voliteľné balíky Care Pack, ktoré sa predávajú samostatne), 1-ročná obmedzená záruka na primárnu batériu.
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
3-ročná podpora HP u
zákazníka v nasledujúci
pracovný deň (iba na
notebooky)

V prípade problémov s hardvérom je rýchly návrat k práci veľmi dôležitý. Získajte pomoc odborníkov HP vďaka servisu na
hardvér na mieste v nasledujúci pracovný deň a výrazne predĺžte prevádzkovú dobu svojho produktu. Vďaka nepretržite
dostupnej a vysokokvalitnej pomoci na diaľku alebo praktickej podpore na mieste získate pomoc vždy, keď ju budete
potrebovať, aby ste mohli vrátiť k svojej práci.
Číslo produktu: UK703E
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Poznámky v krátkych správach
1 Nie všetky funkcie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače alebo softvér. Navštívte lokalitu

microsoft.com. Úplná funkčnosť klávesových skratiek na zdieľanie vyžaduje prístup na internet, ktorý nie je súčasťou dodávky.
2 V prípade diskov platí, že 1 GB = 1 miliarda bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. V systéme Windows 8.1 je pre softvér na obnovu systému vyhradených až 30 GB miesta.
3 Predávané samostatne alebo ako alternatívne funkcie.
4 Softvér HP Touchpoint Manager podporuje operačné systémy Android™, iOS a Windows a počítače, prenosné počítače, tablety a smartfóny rôznych výrobcov. Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke
www.hp.com/touchpoint. Softvér Touchpoint Manager vyžaduje zakúpenie predplatného. Funkcie vymazania, zablokovania a odblokovania počítača a nahlasovania kódov chýb pri zavádzaní systému BIOS (dostupné len od spoločnosti HP mimo pásma) by mali byť
dostupné vo vybraných počítačoch HP EliteBook a vyžadujú internetové pripojenie, technológiu Intel® vPro™ a funkcie v režimoch napájania S3/spánok, S4/dlhodobý spánok a S5/mäkké vypnutie. Disky SATA sú vymazané. Vzdialené vymazanie automaticky
šifrovaných diskov, ktoré majú aktívne hardvérové šifrovanie, nie je podporované.
5 K aplikácii HP Connected Photo si možno stiahnuť doplnkovú aplikáciu Snapfish pre systém iOS. Vyžaduje sa členstvo v službe Snapfish. Vyžadujú sa internetové služby (nie sú súčasťou dodávky).
6 Funkcie aplikácie Connected Music sú obmedzené na Severnú Ameriku. Streamovacie služby môžu vyžadovať predplatné. Nemusí byť kompatibilné so všetkými hudobnými súbormi. Nie je kompatibilné so stopami s ochranou DRM. Vyžaduje sa prístup na internet
(nie je súčasťou dodávky).
7 Modul TPM vo firmvéri je verzie 2.0. Hardvérový modul TPM je v1.2, ktorá je podmnožinou špecifikácie TPM 2.0 v0.89 podľa implementácie technológie Intel Platform Trust (PTT).

Technické špecifikácie zrieknutie
1 Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače a/alebo softvér. Navštívte

stránku http://www.microsoft.com.
2 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu určitých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov alebo softvérové aplikácie. Vyžaduje sa 64-bitový počítačový systém. Výkon sa bude líšiť v závislosti
od hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel nesúvisí s mierou výkonnosti.
3 Pri pevných diskoch platí, že 1 GB = 1 miliarda bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Až 30 GB systémového disku (na modeli so systémom Windows 8.1) je vyhradených pre softvér na obnovu systému.
4 Kombinovaný modul 802.11 + Bluetooth sa predáva samostatne alebo ako prídavná funkcia. Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a služba pripojenia na internet. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
5 Na zobrazenie obrázkov v rozlíšení HD je potrebný obsah v rozlíšení HD.
6 Služba HP ePrint vyžaduje internetové pripojenie k tlačiarni HP s webovým rozhraním a registráciu konta služby HP ePrint (zoznam podporovaných tlačiarní, podporovaných dokumentov a typov obrázkov a ďalšie podrobnosti o službe HP ePrint nájdete na
stránke www.hp.com/go/businessmobileprinting).
7 Použitie aplikácie bezdrôtového prístupového bodu vyžaduje aktívne internetové pripojenie a samostatne zakúpený dátový program. Keď je aktívna aplikácia HP Wireless Hotspot, aplikácie v zariadení budú ďalej pracovať a používať rovnaký dátový program ako
bezdrôtový prístupový bod. Za prenos údajov cez bezdrôtový prístupový bod sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Pozrite si podrobné informácie o svojom programe.
8 Softvér HP Touchpoint Manager podporuje operačné systémy Android™, iOS a Windows a počítače, prenosné počítače, tablety a smartfóny od rôznych výrobcov. Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke
www.hp.com/touchpoint. Softvér Touchpoint Manager vyžaduje zakúpenie predplatného. Funkcie vymazania, zablokovania a odblokovania počítača a nahlasovania kódov chýb pri zavádzaní systému BIOS (dostupné len od spoločnosti HP mimo pásma) by mali byť
dostupné vo vybraných počítačoch HP EliteBook a vyžadujú internetové pripojenie, technológiu Intel® vPro™ a funkcie v režimoch napájania S3/spánok, S4/dlhodobý spánok a S5/mäkké vypnutie. Vymažú sa disky SATA. Vzdialené vymazanie automaticky
šifrovaných diskov, ktoré majú aktívne hardvérové šifrovanie, nie je podporované.
9 Modul TPM vo firmvéri je verzie 2.0. Hardvérový modul TPM je v1.2, ktorá je podmnožinou špecifikácie TPM 2.0 v0.89 podľa implementácie technológie Intel Platform Trust (PTT).

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/notebooks
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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