Taulukot

HP Elite x2 1012 G1
Mestarillisesti suunniteltu 2-in-1 nykypäivän yrityksille.
Koe odotukset ylittävä kauneus ja
teho HP Elite x2 1012:n tarjoamana.
Se on vaativissa olosuhteissa testattu
yritysten standardeihin tarkasti
suunniteltu ohut 2 in 1 -tehopakkaus
tarkkuusmuotoilluilla näppäimistöillä .
3

● Windows 10 Pro1
● Halkaisijaltaan 30,48 cm:n (12 tuuman)
näyttö

Liikkuvuutta ja tyyliä ilman kompromisseja

● Huomiota herättävän ohut ja elegantti Elite x2 1012 on 2 in 1 -ratkaisu liikkuville työntekijöille ja johtajille, jotka haluavat
yritysluokan tehoa ja kestävyyttä tyylikkäästi ilman kompromisseja sekä valinnaisen LTE-yhteyden 4.

Suunniteltu tietotekniikan käyttäjille

● Upea IT-ystävällinen muotoilu. Elite x2 1012 yhdistää maailmanluokan yritystason suojaus- ja hallintaominaisuudet, yritystason
kestävyyden, paikan päällä tapahtuvan huollon, 2 maailmanlaajuisen tuotteiden saatavuuden ja tuen 180 maassa.

Työhösi mukautetut lisävarusteet

● Työpäivääsi työpöytäsi ääressä tai tien päällä tehostavat tarvikkeet, jotka käyttävät Wacom-tekniikkaa HP Active Penin ja App
Launchin kanssa. Tehokkuutta parantavat tarvikkeet. Lisää valinnainen enterprise-telakointiratkaisu 3 ja tehonäppäimistö. 3
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Aloita, työskentele ja siirry tilojen välillä helposti Windows 10 Pron avulla. 1
Erinomainen kirjoituskokemus korkean suorituskyvyn omaavilla HP Elite x2 1012 -näppäimistövaihtoehdoilla 3.
Luo alan suosiman Wacom-tekniikan, HP:n aktiivisen kynän ja App Launchin avulla.
Tehokkaan suorituskyvyn ja 10 tuntia 15 minuuttia kestävän akun8 ansiosta voit työskennellä, selata internetiä ja pitää yhteyttä
työkavereihin.
Voit ladata laitteita, siirtää tietoja nopeasti ja yhdistää 4 k laitteisiin USB-C-™-portin ja Thunderbolt ™-tekniikan avulla.
Järjestä virtuaalisia kokouksia Bang ja Olufsen -äänen, HP:n melunhäivytysohjelman ja eteen sekä taakse suunnattavan kameran
avulla.
Pidä arkaluontoiset tiedot turvassa uusimpien Windows 10 Pro- 1 ja HP Client Security 5 -teknologiaratkaisujen avulla.
Vähennä hallinnointiin kuluvaa aikaa 2 in 1 -rakenteen sekä HP:n asiakashallintaratkaisujen 5 ja Intel® vPro™ -tekniikan 6 ansiosta.
Yksinkertaista tekninen tuki HP Care -tukipalvelun avulla. Voit luottaa kustannustehokkaaseen osaamiseen, joka on saatavilla
24×7 ja kattaa useita merkkejä, laitteita ja käyttöjärjestelmiä.7
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HP Elite x2 1012 G1
Taulukko teknisistä tiedoista

Saatavilla oleva käyttöjärjestelmä Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Prosessorituoteperhe2

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

Saatavilla olevat suorittimet2

Intel® Core™ m7-6Y75 ja Intel HD 515 -näytönohjain (1,2 GHz, jopa 3,1 GHz Intel Turbo Boost -tekniikalla, 4 Mt:n välimuisti, 2 ydintä); Intel® Core™ m5-6Y57 ja Intel HD 515
-näytönohjain (1,1 GHz, jopa 2,8 GHz Intel Turbo Boost -tekniikalla, 4 Mt:n välimuisti, 2 ydintä); Intel® Core™ m5-6Y54 ja Intel HD 515 -näytönohjain (1,1 GHz, jopa 2,7 GHz Intel
Turbo Boost -tekniikalla, 4 Mt:n välimuisti, 2 ydintä); Intel® Core™ m3-6Y30 ja Intel HD 515 -näytönohjain (900 MHz, jopa 2,2 GHz Intel Turbo Boost -tekniikalla, 4 Mt:n välimuisti, 2
ydintä)

Piirisarja

Suorittimeen integroitu piirisarja

Muistin enimmäismäärä

Enintään 8 Gt:n LPDDR3-1866 SDRAM
Vakiomuisti - huomautus: Siirtonopeus jopa 1 866 Mt/s. Muisti kahden kanavan kokoonpanossa (4 Gt tai 8 Gt)

Sisäinen tallennustila

128 Gt Enintään 512 Gt M.2 SATA SSD3
Enintään 180 Gt tai 256 Gt M.2 SATA SED SSD3
Enintään 256 Gt M.2 PCIe NVMe SSD -asema3

Näyttö

Halkaisijaltaan 30,48 cm:n (12 tuuman) täysteräväpiirtoinen, erittäin ohut LED-taustavalaistu BrightView WUXGA+ UWVA eDP -kosketusnäyttö (1 920 x1280), levysidos, Corning®
Gorilla® Glass 46

Saatavilla olevat näytönohjaimet

Integroitu: Intel® HD 515 -näytönohjain

Ääni

Bang & Olufsen -äänentoisto; Kaksi stereokaiutinta; Kahden mikrofonin järjestelmä

Langattomat tekniikat

Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 802.11a/b/g/n/ac (2×2) Wi-Fi ja Bluetooth® 4.2 -yhdistelmä; Intel® Tri Band Wireless-AC 18260 802.11a/b/g/n/ac (2×2) ja Bluetooth® 4.2 +
WiGig -yhdistelmä (lisävarusteena saatava); HP hs3110 HSPA+ -mobiililaajakaista (valinnainen); HP lt4120 Qualcomm® Snapdragon™ X5 LTE -mobiililaajakaistamoduuli
(lisävarusteena saatava)4,5

Tietoliikenne

USB 3.0–Gigabit -sovitin (lisävarusteena saatava)

Laajennuspaikat

1 microSD-kortti; 1 micro SIM (tietyissä malleissa)
(Tuki seuraaville: SD, SDHC, SDXC (microSD), jopa 200 Gt)

Portit ja liittimet

1 USB Type-C™ Thunderbolt ™-tuella (telakointiasema, lataus ja USB 3.1); 1 USB Type-A (USB 3.0); 1 kuuloke–mikrofoni-yhdistelmä

Syöttölaite

HP:n tehonäppäimistö (NFC ja smartcard-lukija) (tietyissä malleissa); HP:n matkanäppäimistö (tietyissä malleissa)
ClickPad virtapainikkeella, tukee 2-suuntaista vieritystä, napautukset ja eleet on asetettu käyttöön oletusarvoisesti, vieritys kahdella sormella ja zoomaaminen kahdella sormella
(nipistys); HP Active -kynä Application Launch -painikkeella ja Wacom-teknologialla
Kiihtyvyysmittari, magnetometri, Gyro (yhdistelmäsiru) (taulutietokone); ympäröivän valon tunnistin (taulutietokone); Läheisyysanturi (SAR WWAN:lle) (taulutietokone); NFC
(tehonäppäimistö) Kaksoiskiihtyvyysmittarit (matka- ja tehonäppäimistö)

Web-kamera

2 megapikselin täysteräväpiirtoinen verkkokamera (1080p, käyttäjään päin suunnattu); 5 megapikselin täysteräväpiirtoinen kamera (1080p, käyttäjästä poispäin suunnattu)6

Saatavilla olevat ohjelmistot

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

Suojauksen hallinta

TPM 2.0; HP:n sormenjälkitunnistin (tietyissä malleissa); Integroitu älykortin lukija (tehonäppäimistö); Käynnistystodennus (salasana, sormenjälki); Käynnistystä edeltävä aseman
salaus (salasana, sormenjälki, tietyt älykortit); HP BIOSphere ja HP Sure Start; Absolute Persistence -moduuli; Windows Defender12,13,14

Virtalaitteet

45 W Smart USB Type-C™ -verkkovirtasovitin
Nelikennoinen, pitkäkestoinen 40 Whr -litiumpolymeeriakku (taulutietokone)
Enintään 10 tuntia 15 minuuttia16

Mitat

300×213,5×8,05 mm (tabletti); 300×213,5×13,45 mm (tabletti matkanäppäimistöllä); 300×213,5×16,45 cm (tabletti ja tehonäppäimistö)

Paino

Paino alkaen 820 g (tabletti); Paino alkaen 1 205 g (tabletti ja matkanäppäimistö); Paino alkaen 1 270 g (tabletti ja tehonäppäimistö)
(Alin paino kokoonpanon mukaan. Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan. Katso QuickSpecs.)

Ympäristö

Vähähalogeeninen15

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioituja kokoonpanoja saatavilla

Takuu

3-vuoden HP tuki asiakkaan tiloissa seuraavan työpäivän aikana. Tuki on voimassa kolme vuotta tuotteen hankintahetkestä lukien. Jos ongelmaa ei voida ratkaista etätuen avulla,
tietokone korjataan asiakkaan luona seuraavan työpäivän aikana HP:n valtuuttaman huoltokumppanin toimesta. Palvelun vasteaika voi vaihdella asiakkaan maantieteellisen
sijainnin mukaan. Jos tukea toimitetaan HP:n maantieteellisen kattavuusalueen ulkopuolelle, palvelun toimitusaika voi olla pidempi.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP Elite 65W Thunderbolt 3
-telakka

Luo huomattavan tehokas ja virtaviivaistettu työtila ilman sotkuja HP Thunderbolt 3 -telakointiaseman avulla. Saatavilla
3 vaihtoehtoa kannettavasi vaatimusten mukaan. Hanki HP EliteBook -kannettavallesi laajennettava laite-, näyttö- ja
verkkoyhdistettävyys sekä järjestelmän samanaikainen lataus yhden johdon kautta.

Tuotenumero: P5Q54AA

HP Elite x2 1012 Advanced
-nappäimistö

Paranna tuottavuuttasi siellä minne työ sinut sitten viekin johtajatason täysikokoisen HP Elite x2 1012 G1 Advanced
-näppäimistön avulla.1

HP Elite x2 1012
-suojakotelo

Suojaa HP Elite x2 1012:si entistä paremmin työmatkoilla tyylikkään yritysluokan HP Elite x2 102 -suojalaukun avulla.

HP Elite Top Load Colombian
-nahkalaukku

Aseta uusi taso tyylille, kun olet tien päällä ja HP Elite Top Load Columbian -nahkalaukun1 avulla, joka on tyylikäs ja täysin
nahkainen laukku ja joka suojaa laitteesi ja tietosi ja tarjoaa erinomaista laajennettavuutta jokapäiväiseen työhösi
lisäämättä laukun kokoa.

Tuotenumero: P5Q65AA

Tuotenumero: T3P15AA

Tuotenumero: T9H72AA

HP:n 3 v. seur. arkipvänä
as.paikalla tapahtuva
palvelu, vain kannettavat

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Kolmen vuoden palvelu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi tiloissasi
seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: U4391E
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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. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa
http://www.microsoft.com.
2 Serviceable by HP -tuki, HP:n hyväksymät teknikot, HP:n valtuuttamat palvelun tarjoajat tai HP:n Self Maintainer -ohjelmaan osallistujat. Katso www.hp.com/partners/SMprogram.
3 Hankittava erikseen tai lisälaitteena.
4 Tiettyjen HP:n tuotteiden sisäiset Qualcomm® Gobi® -moduulit edellyttävät langattoman yhteyden datasopimusta ja verkkotukea, ja ne eivät ole saatavilla kaikilla alueilla. Selvitä kattavuusalue ja saatavuus palveluntarjoajalta. 4G LTE ei ole saatavilla kaikilla
alueilla. Yhteyden nopeus vaihtelee sijainnin, ympäristön, verkon ja muiden tekijöiden mukaan.
5 Edellytyksenä Windows-käyttöjärjestelmä
6 Jotkin tekniikan ominaisuudet, kuten Intel® Active Management Technology (AMT-tekniikka) ja Intel-virtualisointitekniikat, edellyttävät toimiakseen erikseen hankittavia muiden toimittajien ohjelmia. Tulevien Intel vPro -tekniikkaan perustuvien
”virtuaalilaitesovellusten” saatavuus määräytyy ohjelmistovalmistajien toiminnan mukaan.
7 HP Care -palvelut ovat valinnaisia. HP Care -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/cpc. HP:n palveluihin sovelletaan ostohetkellä
asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.
8 Windows 10 -käyttöjärjestelmässä MM14-akun käyttöaika vaihtelee esimerkiksi tietokoneen mallin, kokoonpanon, käytössä olevien sovellusten, ominaisuuksien, käytön, langattoman toiminnan ja virranhallinta-asetusten mukaan. Akun enimmäiskapasiteetti
vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Katso lisätietoja osoitteesta www.bapco.com.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden, ohjaimien, ohjelmien tai BIOS-päivityksen hankkimista, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin

hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa
http://www.microsoft.com.
2 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työnkulkujen ja laitteisto- ja
ohjelmistokokoonpanojen mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
3 Tallennusasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Windows 10 -käyttöjärjestelmässä enintään 30 Gt on varattu järjestelmän palautusohjelman käyttöön.
4 Langaton yhteys on valinnainen lisäosa, ja se edellyttää langatonta tukiasemaa ja internet- yhteyttä. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua.
5 Mobiililaajakaista on lisäominaisuus, joka edellyttää kokoonpanon tehtaalla. Käyttö edellyttää erikseen tehtävää palvelusopimusta. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus operaattorilta. Yhteyden nopeus vaihtelee sijainnin, ympäristön, verkon ja muiden
tekijöiden mukaan. 4G LTE ei ole saatavissa kaikkiin tuotteisiin ja kaikilla alueilla.
6 Teräväpiirtokuvien katselemiseen vaaditaan teräväpiirtosisältöä (HD).
7 ePrint edellyttää internet-yhteyttä HP:n verkkotulostimeen. HP ePrint -tili on rekisteröitävä. Mahdolliset tulostimia ja tuettuja asiakirja- ja kuvatiedostotyyppejä koskevat tiedot sekä muut lisätiedot ovat osoitteessa www.hp.com/go/businessmobileprinting.
8 Skype ei ole käytettävissä Kiinassa. Edellyttää internet-yhteyttä.
9 HP Touchpoint Manager edellyttää tilauksen hankintaa, ja se tukee Android™-, iOS- ja Windows 7:ää tai uudempia käyttöjärjestelmiä ja eri valmistajien tietokoneita, kannettavia, tabletteja ja älypuhelimia. Ei saatavilla kaikissa maissa; katso saatavuustiedot
osoitteesta www.hp.com/touchpoint.
10 HP:n ohjainpaketit, HP System Software Manager (SSM), HP BIOS Config Utility (BCU) ja HP CIK Microsoft SCCM -tuotteille ovat ladattavissa ilmaiseksi HP:n hallintaverkkosivulta: www.hp.com/go/clientmanagement.
11 LANDesk-lisäominaisuus on hankittava erikseen. Hallittavien laitteiden on oltava yhteydessä hallintapalvelimeen. Sijaintiin perustuva toiminnallisuus vaatii aktiivisen LANDesk-ylläpitopalvelun. Pyyhintätoiminto suorittaa Windows 8 -palautuksen ja edellyttää
Windows 8 -käyttöjärjestelmää. Lukitus suorittaa Windowsin Lukitse tietokone -toiminnon.
12 HP BIOSphere -ominaisuudet voivat vaihdella tietokoneen käyttöjärjestelmän ja kokoonpanon mukaan.
13 BIOS Absolute Persistence -moduuli on laitteessa oletusarvoisesti pois käytöstä ja aktivoidaan, kun asiakas ostaa palvelun tilauksen ja aktivoi sen. Palvelu voi olla rajoitettu. Tarkista Absolute-yhtiöltä saatavuus Yhdysvaltain ulkopuolella. Valinnainen Absolute
Recovery Guarantee -tilauspalvelu on rajoitettu takuu. Palvelua koskevat tietyt rajoitukset. Lisätietoja on osoitteessa http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Data Delete -palvelua käytettäessä Absolute Recovery Guarantee
-maksu mitätöityy. Data Delete -palvelun käyttämiseksi asiakkaiden on allekirjoitettava lupasopimus etukäteen ja joko luotava PIN-koodi tai hankittava vähintään yksi RSA SecurID -tunnus Absolute Software -yhtiöltä.
14 Microsoft Defender: päivitykset vaativat osallistumisen ja Internet-yhteyden.
15 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
16 Windows 10 -käyttöjärjestelmässä MM14-akun käyttöaika vaihtelee esimerkiksi tietokoneen mallin, kokoonpanon, käytössä olevien sovellusten, ominaisuuksien, käytön, langattoman toiminnan ja virranhallinta-asetusten mukaan. Akun enimmäiskapasiteetti
vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Katso lisätietoja osoitteesta www.bapco.com.

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.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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