Dataark

HP Elite x2 1012 G1
Mesterligt udformet 2-i-1 til nutidens erhvervsliv.
Oplev skønhed og ydeevne, som
overstiger dine forventninger, med HP
Elite x2 1012. En gennemtestet
2-i-1-løsning med præcist udformede
tastaturer og et tyndt, let og effektivt
design, der opfylder virksomhedernes
skrappe standarder.
3

● Windows 10 Pro1
● Skærm på 30,48 cm (12")

Kompromisløs mobilitet og stil

● Utrolig slank og elegant – Elite x2 1012 er en 2-i-1-løsning i et flot design til mobile medarbejdere og ledere, som ikke vil gå på
kompromis med hensyn til ydeevne, holdbarhed, valgfri LTE-forbindelse4 og produktivitet, når de er på farten.

Designet til it, elsket af brugerne

● Fantastisk, it-venligt design. Elite x2 1012 har Elite-sikkerhed og administration i verdensklasse, holdbarhed i erhvervsklasse
samt 2 global sku-tilgængelighed og kan serviceres på kontoret med support i 180 lande.

Tilbehør, der er bygget til din arbejdsstil

● Den medfølgende HP Active Pen med App Launch bruger Wacom-teknologi, så du kan få dine specifikke arbejdsbehov opfyldt,
hvad end det er ved skrivebordet eller på farten. Tilbehør, som øger effektiviteten. Tilføj ekstra dockingløsninger3 til
virksomheder og avancerede tastaturer.3

Fremhævede funktioner

● Med Windows 10 Pro er det nemt at starte, arbejde og skifte mellem forskellige tilstande.1
● HP Elite x2 1012-tastaturerne3 har en høj ydeevne og sikrer en suveræn tasteoplevelse og produktivitet på farten.
● HP Active Pen med App Launch benytter Wacom-teknologi, som er industriens foretrukne – så dit arbejde udføres præcist og
nøjagtigt.
● Med den fremragende ydelse og en batterilevetid8 på 10 timer og 15 minutter kan du arbejde, surfe og holde kontakt med
kollegerne.
● Oplad enheder, overfør data hurtigt, og opret forbindelse til 4k-enheder med en USB-C™-port med Thunderbolt™-teknologi.
● Med lyd fra Bang & Olufsen, HP's software til støjreduktion og et kamera både på forsiden og bagsiden af af enheden kan du
nemt afholde virtuelle møder.
● Med Windows 10 Pro1 og teknologiske løsninger fra HP Client Security5 holdes dine følsomme oplysninger sikre.
● Administration tager mindre tid takket være 2-i-1-designet og HP Client Management Solutions5 samt Intel® vPro™ 6
● Den tekniske support bliver nemmere med Helpdesk fra HP Care. Nyd godt af prisvenlig ekspertise, som er til rådighed døgnet
rundt og dækker adskillige mærker, enheder og operativsystemer.7
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HP Elite x2 1012 G1
Specifikationstabel

Tilgængelige operativsystemer

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641

Processorfamilie2

Intel® Core™ m7-processor; Intel® Core™ m5-processor; Intel® Core™ m3-processor

Tilgængelige processorer2

Intel® Core™ m7-6Y75 med Intel HD Graphics 515 (1,2 GHz, op til 3,1 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 4 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ m5-6Y57 med Intel HD Graphics
515 (1,1 GHz, op til 2,8 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 4 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ m5-6Y54 med Intel HD Graphics 515 (1,1 GHz, op til 2,7 GHz med Intel Turbo
Boost-teknologi, 4 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ m3-6Y30 med Intel HD Graphics 515 (900 MHz, op til 2,2 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 4 MB cache, 2 kerner)

Chipsæt

Chipsættet er indbygget i processoren

Maksimal hukommelse

Op til 8 GB LPDDR3-1866 SDRAM
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder på op til 1866 MT/s. Hukommelse med to kanaler (4 eller 8 GB).

Internt storage

128 GB Op til 512 GB M.2 SATA SSD3
Op til 180 GB eller 256 GB M.2 SATA SED SSD3
Op til 256 GB M.2 PCIe NVMe SSD3

Skærm

Ultraslank FHD BrightView WUXGA+ UWVA eDP-berøringsskærm på 30,48 cm (12") diagonalt med LED-bagbelysning (1920 x1280), direkte forbundet, Corning® Gorilla® Glass 46

Tilgængelige grafikkort

Indbygget: Intel® HD Graphics 515

Lyd

Lyd fra Bang & Olufsen; 2 stereohøjtalere; 2 mikrofoner

Trådløse teknologier

Kombination af Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi og Bluetooth® 4.2; Kombination af Intel® Tri Band Wireless-AC 18260 802.11a/b/g/n/ac (2x2) og
Bluetooth® 4.2 + WiGig (valgfrit); HP hs3110 HSPA+, mobilt bredbånd (tilbehør); HP lt4120 Qualcomm® Snapdragon™ X5 LTE-modul til mobilt bredbånd (valgfrit)4,5

Kommunikation

USB 3.0 til Gigabit-adapter (valgfrit)

Udvidelsesstik

1 mikro-SD; 1 mikro-SIM (udvalgte modeller)
(Understøtter SD, SDHC, SDXC (mikro-SD) op til 200 GB)

Porte og stik

1 USB Type C™ med Thunderbolt ™-understøttelse (dockingstation, opladning og USB 3.1); 1 USB Type-A (USB 3.0); 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik

Inputenhed

HP Advanced-tastatur (med NFC og smartcard-læser) (udvalgte modeller); HP-rejsetastatur (visse modeller)
Pegefelt med tænd/sluk-knap, understøttelse af scrolning i to retninger, tryk- og bevægelsesfunktioner aktiveret som standard, scrolning med to fingre, zoom med to fingre (knib);
HP Active Pen med Wacom-teknologi og en knap til at starte apps
Accelerationsmåler, magnetometer, gyroskop (kombineret chip) (tablet-pc); sensor til måling af omgivende lys (tablet-pc); Proximity (SAR til WWAN) (tablet-pc); NFC (avanceret
tastatur); To accelerationsmålere (rejsetastatur og avanceret tastatur)

Webcam

FHD-webkamera på forsiden, 2 MP og 1080p; FHD-kamera på bagsiden, 5 MP og 1080p6

Tilgængelig software

Køb Office; HP Support Assistant; HP ePrint; CyberLink Power DVD; Skype7,8

Sikkerhedsstyring

TPM 2.0; HP-fingeraftrykslæser (udvalgte modeller); Indbygget SmartCard-læser (avanceret tastatur); Godkendelse ved opstart (adgangskode, fingeraftrykslæser); Kryptering af
drev før opstart (adgangskode, fingeraftryk, visse SmartCards); HP BIOSphere med HP Sure Start; Absolute Persistence-modul; Microsoft Defender12,13,14

Strømforsyning

Smart USB Type-C™-vekselstrømsadapter, 45 W
40-Wh litiumion-polymer, 4 celler, med lang levetid (tablet-pc)
Op til 10 timer og 15 minutter16

Mål

300 x 213.5 x 8,05 mm (tablet-pc); 300 x 213,5 x 13,45 mm (tablet-pc med rejsetastatur); 300 x 213,5 x 16,45 mm (tablet-pc med avanceret tastatur)

Vægt

Fra 820 g (tablet-pc); Fra 1205 g (tablet-pc med rejsetastatur); Fra 1270 g (tablet-pc med avanceret tastatur)
(Laveste vægtkonfiguration. Vægten afhænger af konfigurationen. Se QuickSpecs.)

Miljøansvar

Lav halogen15

Overholdelse af standarder for
energieffektivitet

Fås i ENERGY STAR®-certificerede konfigurationer

Garanti

3 års HP Support næste dag onsite support. I 3 års HP Support indgår HP’s grundgaranti samt HP CarePack support, inklusiv onsite support. Onsite support ydes kun hvis problemet
ikke kan løses over telefonen. Leverance af supportydelser udenfor HP’s gældende dækningsområder kan medføre længere responstider.
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP Elite 65 W Thunderbolt
3-dockingstation

Skab en effektiv og strømlinet arbejdsplads uden kabelrod med HP Thunderbolt 3-dockingstationen. Fås i 3 forskellige
udgaver, afhængigt af den bærbare pc's krav. Du får omfattende tilslutningsmuligheder til enheder, skærme og netværk
samt opladning af systemet på samme tid via et enkelt kabel fra dockingstationen til HP EliteBook.

Produktnummer: P5Q54AA

HP Elite x2 1012
Advanced-tastatur

Øg produktiviteten, uanset hvor du befinder dig med det professionelle HP Elite x2 1012 G1 Advanced-tastatur i fuld
størrelse.1

HP Elite x2
1012-beskyttelsesetui

Giv HP Elite x2 1012 et ekstra lag af beskyttelse, uanset hvor du befinder dig, med det flotte HP Elite x2
102-beskyttelsesetui i professionel kvalitet.

HP Elite-taske af
colombiansk læder med
åbning foroven

Sæt nye standarder for stil, når du er på farten, med HP Elite-tasken af colombiansk læder med åbning foroven1. Det er
en smuk taske af kernelæder, der beskytter dine enheder og data og har mange udvidelsesmuligheder, så du kan have
alle dine ting til brug i hverdagen med dig.

HP 3 års service, onsite
næste arbejdsdag, kun
bærbare

Få 3 års service på stedet næste hverdag på din computerenhed udført af en kvalificeret HP-tekniker, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: P5Q65AA

Produktnummer: T3P15AA

Produktnummer: T9H72AA

Produktnummer: U4391E
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Fodnoter
1 Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere og/eller software, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 bliver

automatisk opdateret, og denne funktion er altid aktiveret. Der kan gælde gebyrer fra internetudbyderen, og med tiden kan der forekomme ekstra systemkrav i forbindelse med opdateringer. Se http://www.microsoft.com.
2 Kan efterses af HP-Support, HP-certificerede teknikere, autoriserede HP-serviceleverandører eller deltagere i HP's Self Maintainer-program. Se www.hp.com/partners/SMprogram.
3 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør
4 De indbyggede Qualcomm® Gobi®-moduler findes i en række udvalgte HP-produkter og kræver abonnement på trådløse datatjenester samt netværksunderstøttelse. De fås ikke i alle lande. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om dækningsområde
og udbud. 4G LTE fås ikke i alle områder. Forbindelseshastighederne afhænger af placering, omgivelser, netværksforhold og andre faktorer.
5 Kræver Windows.
6 Visse funktioner i denne teknologi, f.eks. Intel® Active Management- og Intel Virtualization-teknologien, kræver ekstra tredjepartssoftware for at kunne køre. Udbuddet af fremtidige programmer med "virtuelt udstyr" til Intel vPro-teknologien afhænger af
tredjepartsleverandører af software.
7 HP Care Services kan tilvælges. Tjenesteniveauer og svartider for HP Care Services afhænger af din geografiske placering. Tjenesten starter på hardwarens købsdato. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Du kan finde flere oplysninger på
www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen
måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af den HP-garanti, der følger med HP-produktet.
8 MM14-batteriets levetid med Windows 10 afhænger af flere forskellige faktorer, herunder produktmodel, konfiguration, indlæste programmer, funktioner, forbrug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger. Batteriets maksimale kapacitet reduceres
naturligt med tiden og afhænger af brugen. Du kan få flere oplysninger på www.bapco.com.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1 Visse funktioner findes ikke i alle udgaver af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 opdateres automatisk – det

er altid aktiveret. Der skal muligvis betales ISP-gebyrer, og andre krav for opdateringer kan være gældende senere Se http://www.microsoft.com.
2 Multi-Core er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af belastningen fra programmer samt
konfigurationen af hardware og software. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
3 I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Der er reserveret op til 30 GB til systemgendannelsessoftware (i Windows 10).
4 Trådløs forbindelse er en valgfri tilføjelse, der kræver et trådløst adgangspunkt samt forbindelse til internettet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed.
5 Mobilt bredbånd fås som tilbehør og kræver fabrikskonfiguration. Der kræves en separat anskaffet servicekontrakt ved brug. Du kan få flere oplysninger om tilgængelighed og dækning hos serviceudbyderen. Forbindelseshastighederne afhænger af placering,
omgivelser, netværksforhold og andre faktorer. 4G LTE fås ikke til alle produkter og i alle områder.
6 HD-billeder vises kun med HD-indhold.
7 ePrint kræver internetforbindelse til en HP-printer med internetadgang. Kræver oprettelse af en HP ePrint-konto. Du kan se en liste over understøttede printere samt dokument- og billedtyper og få yderligere oplysninger på
www.hp.com/go/businessmobileprinting.
8 Skype kan ikke benyttes i Kina. Kræver internetadgang.
9 Brug af HP Touchpoint Manager kræver køb af abonnement og understøttes af operativsystemerne Android™, iOS og Windows 7 eller nyere samt pc'er, bærbare computere, tablet-pc'er og smartphones fra forskellige producenter. Findes ikke i alle lande. Du kan
få flere oplysninger om tilgængelighed på www.hp.com/touchpoint.
10 HP Driver Packs, HP System Software Manager (SSM), HP BIOS Config Utility (BCU), HP CIK for Microsoft SCCM kan downloades gratis fra HP's websted for administration: www.hp.com/go/clientmanagement.
11 LANDesk er valgfrit tilbehør og sælges separat. De administrerede enheder skal være tilsluttet administrationsserveren. Placeringsbaserede funktioner kræver aktiv LANDesk-vedligeholdelsesservice. Funktionen Slet udfører en "nulstilling af Windows 8" og
kræver Windows 8. Funktionen Lås udfører kommandoen "Lås computer" i Windows.
12 Funktionerne i HP BIOSphere kan variere afhængigt af computerens platform og konfiguration.
13 BIOS Absolute Persistence-modulet leveres slukket og aktiveres, når kunderne tegner og aktiverer et abonnement. Tjenesten kan være begrænset. Kontakt Absolute vedrørende tilgængeligheden uden for USA. Den valgfrie abonnementstjeneste i en Absolut
Recovery-garanti er en begrænset garanti. Der gælder visse betingelser. Du kan få alle oplysninger på: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Recovery Guarantee-betalingen gøres ugyldig, hvis Data Delete anvendes.
Kunderne skal først underskrive en aftale om forhåndsgodkendelse og enten oprette en pinkode eller købe en eller flere RSA SecurID-amuletter fra Absolute Software for at kunne bruge Data Delete-tjenesten.
14 Microsoft Defender: opdateringer kræver, at dette tilvælges, og at der er en fungerende internetforbindelse.
15 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheder er ikke lav-halogen-holdige. Reservedele anskaffet efter køb er muligvis ikke lav-halogen-holdige.
16 MM14-batteriets levetid med Windows 10 afhænger af flere forskellige faktorer, herunder produktmodel, konfiguration, indlæste programmer, funktioner, brug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger. Batteriets maksimale kapacitet reduceres
naturligt med tiden og afhænger af brugen. Du kan få flere oplysninger på www.bapco.com.

Få mere at vide på
www.hp.eu/notebooks
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og abonnementer på opdateringer, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine IT-mål. Find flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
© Copyright 2015, 2016. HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser
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