Datasheet

HP Elite x2 1012 G1
Meesterlijk ontworpen 2-in-1 voor moderne bedrijven.
De HP Elite x2 1012 overtreft uw
verwachtingen wat betreft uiterlijk en
kracht. Deze uitvoerig geteste 2-in-1
heeft een precisietoetsenbord en een
dunne, lichte, maar robuuste
behuizing die aan de hoge
standaarden van bedrijven voldoet.
3

● Windows 10 Pro1
● 12-inch (30,48-cm) diagonaal scherm

Volmaakte mobiliteit en stijl

● De opvallend dunne en elegante Elite x2 1012 is een 2-in-1 voor mobiele werknemers en managers die geen concessies doen
wat betreft professionele kracht en duurzaamheid, optionele LTE-connectiviteit4, productiviteit onderweg en stijlvol design.

Gebouwd voor IT, geliefd bij gebruikers

● Schitterend IT-vriendelijk design. De Elite x2 1012 biedt wereldwijde Elite beveiligings- en beheerkenmerken van bedrijfsklasse,
duurzaamheid, onsite service2, wereldwijd beschikbare sku's en ondersteuning in 180 landen.

Accessoires voor uw manier van werken

● Doe alles wat uw werk op kantoor of onderweg vereist met de meegeleverde HP Active Pen met App Launch en technologie van
Wacom. Kies accessoires om efficiënter te werken. Voeg optionele dockingoplossingen3 en geavanceerde toetsenborden van
bedrijfsklasse toe.3

Pluspunten
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Start, werk en wissel eenvoudig tussen modi met Windows 10 Pro.1
Werk onderweg op een krachtig toetsenbord dankzij de HP Elite x2 1012 toetsenbordopties3.
Creëer met de hoogste precisie dankzij de in de industrie populaire Wacom-technologie in de HP Active Pen met App Launch.
Efficiënte prestaties en een batterijlevensduur van 10 uur en 15 minuten8 om te werken, te surfen en verbinding te maken met
collega's.
Laad apparaten op, breng snel data over en sluit tot 4k-apparaten aan op de USB-C™-poort met Thunderbolt™-technologie.
Neem deel aan virtuele vergaderingen met audio van Bang & Olufsen, HP ruisonderdrukkingssoftware en camera's voor en
achter.
Bescherm gevoelige informatie met het nieuwste Windows 10 Pro1 en HP Client Security5 technologieoplossingen.
U bent minder tijd kwijt aan beheer dankzij het 2-in-1 ontwerp, HP Client Management-oplossingen5 en Intel® vPro™.6
Technische ondersteuning is eenvoudig met Helpdesk van HP Care. Voordelige expertise is 24 x 7 beschikbaar, voor meerdere
merken, apparaten en besturingssystemen.7
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Specificatietabel

Beschikbaar besturingssysteem

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641

Processorfamilie2

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

Beschikbare processors2

Intel® Core™ m7-6Y75 met Intel HD Graphics 515 (1,2 GHz, tot 3,1 GHz met Intel Turbo Boost-technologie, 4 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ m5-6Y57 met Intel HD Graphics 515
(1,1 GHz, tot 2,8 GHz met Intel Turbo Boost-technologie, 4 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ m5-6Y54 met Intel HD Graphics 515 (1,1 GHz, tot 2,7 GHz met Intel Turbo
Boost-technologie, 4 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ m3-6Y30 met Intel HD Graphics 515 (900 MHz, tot 2,2 GHz met Intel Turbo Boost-technologie, 4 MB cache, 2 cores)

Chipset

Chipset is geïntegreerd met de processor

Maximum geheugen

Tot 8 GB LPDDR3-1866 SDRAM
Standaard geheugen, noot: Overdrachtssnelheden tot 1866 MT/sec. Geheugen in twee kanalen (opties van 4 GB of 8 GB).

Interne opslag

128 GB Tot 512 GB M.2 SATA SSD3
Tot 180 GB of 256 GB M.2 SATA SED SSD3
Tot 256 GB M.2 PCIe NVMe SSD3

Scherm

30,48-cm (12-inch) diagonaal BrightView WUXGA+ UWVA eDP ultraplat led-backlit touchscreen (1920 x1280), direct bonded, Corning® Gorilla® Glass 46

Beschikbare grafische oplossingen Geïntegreerd: Intel® HD Graphics 515
Audio

Audio van Bang & Olufsen; Twee stereoluidsprekers; Twee microfoons

Draadloze technologie

Intel® dual-band Wireless-AC 8260 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi en Bluetooth® 4.2 combo; Intel® tri-band Wireless-AC 18260 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) en Bluetooth® 4.2 + WiGig
combo (optioneel); HP hs3110 HSPA+ mobiel breedband (optioneel); HP lt4120 Qualcomm® Snapdragon™ X5 LTE mobiele breedbandmodule (optioneel)4,5

Communicatie

USB 3.0-naar-Gigabit-adapter (optioneel)

Uitbreidingsslots

1 microSD; 1 micro-SIM (bepaalde modellen)
(Ondersteunt SD, SDHC, SDXC (microSD) tot 200 GB)

Poorten en connectoren

1 USB Type-C™ met Thunderbolt™-ondersteuning (docking, opladen en USB 3.1); 1 USB Type-A (USB 3.0); 1 hoofdtelefoon/microfoon combo

Invoerapparaat

HP geavanceerd toetsenbord (met NFC en smartcard-lezer) (bepaalde modellen); HP reistoetsenbord (bepaalde modellen)
ClickPad met aan-uitknop ondersteunt 2-weg scrollen en biedt standaard ondersteuning voor tikken en bewegen, scrollen met twee vingers, zoomen met twee vingers (knijpen);
HP Active Pen met applicatiestartknop en technologie van Wacom
Accelerometer magnetometer, Gyro (combochip) (tablet); Omgevingslichtsensor (tablet); Proximity (SAR voor WWAN) (tablet); NFC (geavanceerd toetsenbord); Twee accelerometers
(reis- en geavanceerd toetsenbord)

Webcam

2-MP FHD 1080p webcam aan voorzijde; 5-MP FHD 1080p aan achterzijde6

Beschikbare software

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

Beveiligingsbeheer

TPM 2.0; HP vingerafdruksensor (bepaalde modellen); Geïntegreerde Smart Card-lezer (geavanceerd toetsenbord); Authenticatie bij opstarten (wachtwoord, vingerafdruk);
Schijfencryptie voor opstarten (wachtwoord, vingerafdruk, bepaalde smart cards); HP BIOSphere met HP Sure Start; Absolute Persistence-module; Microsoft Defender12,13,14

Voeding

45-Watt Smart USB Type-C™ netadapter
4-cels Long Life 40-WHr lithium-ion polymeren (tablet)
Tot 10 uur en 15 minuten16

Afmetingen

300 x 213,5 x 8,05 mm (tablet); 300 x 213,5 x 13,45 mm (tablet met reistoetsenbord); 300 x 213,5 x 16,45 mm (tablet met geavanceerd toetsenbord)

Gewicht

Vanaf 820 gr (tablet); Vanaf 1205 gr (tablet met reistoetsenbord); Vanaf 1270 gr (tablet met geavanceerd toetsenbord)
(Configuratie met laagste gewicht. Het gewicht is afhankelijk van de configuratie. Zie QuickSpecs.)

Omgeving

Laag-halogeen15

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerde configuraties beschikbaar

Garantie

3 jaar garantie op onderdelen en arbeid (3/3/0). Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP Elite 65-Watt
Thunderbolt 3 dock

Creëer een opvallend krachtige, gestroomlijnde werkplek zonder kabels met het HP Thunderbolt 3 dock. Leverbaar in 3
opties, afhankelijk van uw notebook. Het biedt uitgebreide apparaat-, scherm- en netwerkmogelijkheden en kan
tegelijkertijd uw systeem opladen via één kabel van het dock naar uw HP EliteBook.

Bestelnr.: P5Q54AA

HP Elite x2 1012
Advanced-toetsenbord

Werk productiever met het hoogwaardige full-size HP Elite x2 1012 G1 Advanced-toetsenbord.1

HP Elite x2 1012
beschermcase

Geef uw HP Elite x2 1012 extra bescherming, waar u ook bent, met de stijlvolle, businessclass HP Elite x2 102
beschermcase.

HP Elite Colombiaans
lederen tas met
bovensluiting

Geef uzelf een stijlvol imago met de HP Elite Colombiaans leren tas met bovensluiting1, een luxueuze echt lederen tas die
uw devices en data beschermt en plaats biedt aan uw dagelijkse benodigdheden zonder het volume te vergroten.

HP 3 jaar, volgende werkdag
onsite service, alleen voor
notebook

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus.

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

Bestelnr.: P5Q65AA

Bestelnr.: T3P15AA

Bestelnr.: T9H72AA

Bestelnr.: U4391E
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Messaging, voetnoten
1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardwareupgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10 wordt automatisch

bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com.
2 Onderhoud door HP Support, HP gecertificeerde technici, geautoriseerde HP serviceproviders of deelnemers aan het HP Self Maintainer-programma. Kijk op www.hp.com/partners/SMprogram.
3 Wordt apart of als optie verkocht.
4 Bepaalde HP producten worden geleverd met een geïntegreerde Qualcomm® Gobi™-module, die een draadloos dataservicecontract en netwerkondersteuning vereist en niet in alle regio's beschikbaar is. Raadpleeg uw serviceprovider voor informatie over
dekking en beschikbaarheid. 4G LTE is niet in alle regio's beschikbaar. De verbindingssnelheden kunnen variëren naargelang de omgeving, de netwerkcapaciteit en andere factoren.
5 Windows is vereist.
6 Voor sommige functies van deze technologie – zoals Intel® Active-beheertechnologie en Intel-virtualisatietechnologie – is aanvullende derde-partij software vereist. De beschikbaarheid van toekomstige toepassingen voor 'virtuele appliances' voor Intel
vPro-technologie is afhankelijk van de leveranciers van derde-partijsoftware.
7 HP Care Services zijn als optie verkrijgbaar. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Services variëren afhankelijk van de locatie. De service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk voor meer
informatie op www.hp.com/go/cpc. Voor HP services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de klant worden verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende lokale wetgeving nog andere rechten.
De HP Terms and Conditions of Service en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk vastgelegde rechten.
8 De batterijlevensduur op Windows 10 MM14 varieert en is afhankelijk van diverse factoren, zoals het model, de configuratie, geladen applicaties, kenmerken, gebruik, draadloze functionaliteit en de voedingsbeheerinstellingen. De maximumcapaciteit van de
batterij neemt in de loop van de tijd en door herhaaldelijk gebruik af. Kijk op www.bapco.com voor meer informatie.

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, software en/of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10

wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com.
2 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en
uw hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel is niet gerelateerd aan het performanceniveau.
3 Bij opslagschijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 30 GB (in Windows 10) is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
4 Draadloze connectiviteit is een optie die een wireless access point en een internetaansluiting vereist. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
5 Mobiel breedband is een optie die in de fabriek moet worden geconfigureerd. Voor het gebruik is een afzonderlijk aan te schaffen servicecontract nodig. Informeer bij uw serviceprovider naar de dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. De
verbindingssnelheden kunnen variëren naar gelang de omgeving, de netwerkcapaciteit en andere factoren. 4G LTE is niet op alle producten en in alle regio's beschikbaar.
6 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
7 Voor ePrint is een internetverbinding naar een web-compatibele HP printer vereist. Registratie van een HP ePrint account is vereist. Een lijst van compatibele printers, ondersteunde documenten en afbeeldingstypen en complete informatie is beschikbaar op
www.hp.com/go/businessmobileprinting.
8 Skype is niet beschikbaar in China. Internettoegang is vereist.
9 Voor HP Touchpoint Manager dient een abonnement te worden aangeschaft, het ondersteunt Android™-, iOS- en Windows 7- of hogere besturingssystemen en pc's, notebooks, tablets en smartphones van verschillende fabrikanten. Niet in alle landen
beschikbaar, kijk op www.hp.com/touchpoint voor informatie over de beschikbaarheid.
10 HP Driver Packs, HP System Software Manager (SSM), HP BIOS Config Utility (BCU) en HP CIK voor Microsoft SCCM kunnen gratis worden gedownload van de HP beheerwebsite: www.hp.com/go/clientmanagement.
11 LANDesk is een optioneel kenmerk dat apart moet worden aangeschaft. Managed apparaten moeten op de managementserver aangesloten zijn. Voor locatiegebaseerde functionaliteit is een actieve LANdesk onderhoudsservice vereist. Wipe-functionaliteit
voert een 'Windows 8 Reset' uit en vereist Windows 8. De Lock-functie 'vergrendelt' een computer onder Windows.
12 HP BIOSphere-kenmerken variëren afhankelijk van het pc-platform en de configuratie.
13 BIOS Absolute Persistence-module is bij levering uitgeschakeld en wordt geactiveerd wanneer de klant een abonnement aanschaft. Service kan beperkt zijn. Raadpleeg Absolute voor beschikbaarheid buiten de V.S. De optionele abonnementsservice van
Absolute Recovery Guarantee biedt beperkte garantie. Bepaalde voorwaarden zijn van toepassing. Kijk voor meer informatie op: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Als Data Delete wordt gebruikt, vervalt daarmee de
Recovery Guarantee. Om de Data Delete service te kunnen gebruiken, moeten klanten eerst een Pre-Authorization-overeenkomst tekenen en een pincode aanmaken of een of meer RSA SecurID-tokens kopen bij Absolute Software.
14 Microsoft Defender: opt-in en een internetverbinding zijn vereist voor updates.
15 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde servicecomponenten zijn niet altijd laag-halogeen.
16 De batterijlevensduur op Windows 10 MM14 varieert en is afhankelijk van diverse factoren, zoals het model, de configuratie, geladen applicaties, kenmerken, gebruik, draadloze functionaliteit en de voedingsbeheerinstellingen. De maximumcapaciteit van de
batterij neemt in de loop van de tijd en door herhaaldelijk gebruik af. Kijk op www.bapco.com voor meer informatie.

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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