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HP Elite x2 1012 G1
Mesterlig utformet 2-i-1-maskin for dagens bedrifter.
Med HP Elite x2 1012 opplever du
både skjønnhet og strømkapasitet
som overgår alle forventninger. Dette
er en testet 2-i-1-maskin med
presisjonsutformet tastatur og en
tynn og lett batteripakke, utformet for
å møte bedriftens strenge standarder.
3

● Windows 10 Pro1
● 30,48 cm skjerm (12" diagonalt)

Mobilitet og stil uten kompromisser

● Slående tynn og elegant: Elite x2 1012 er en 2-i-1-maskin for mobile medarbeidere og ledere som ikke kan tenke seg noen
kompromisser når de er på farten med tanke på strøm, holdbarhet, valgfri 4G-tilkoblingsmulighet4 og produktivitet i
bedriftsklassen, alt i et stilig design.

Designet for IT, elsket av brukere

● Fantastisk IT-vennlig design. Elite x2 1012 har Elites globale sikkerhets- og administrasjonsfunksjoner, samt holdbarhet i
bedriftsklassen, service på stedet2 og global produktidentitet (sku) og støtte i 180 land.

Tilbehør som er bygd for din arbeidsmåte

● Dekk behovene til arbeidsdagen, ved skrivebordet eller på reise, med den medfølgende HP Active Pen med App Launch som
bruker Wacom-teknologi. Legg til tilbehør for å øke produktiviteten. Velg dokkingsløsninger for bedrifter3 og avanserte tastaturer
som tilleggsutstyr.3
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Du kan enkelt starte, arbeide og flytte mellom moduser med Windows 10 Pro.1
Suveren skriveopplevelse, med høyytelsestastaturer for produktivitet på farten med tastaturalternativer fra HP Elite x2 10123.
Skap med presisjon og nøyaktighet med industriens foretrukne Wacom-teknologi i HP Active Pen med App Launch.
Med effektiv ytelse og 10 timer og 15 minutter batteridriftstid 8 kan du arbeide, surfe og hold kontakten med kolleger.
Lad enheter, overfør data raskt og koble deg til 4k-enheter med USB-C™-porten med Thunderbolt™-teknologi.
Hold virtuelle møter med lyd fra Bang & Olufsen, HP-støyreduksjonsprogramvare og kamera på både for- og baksiden.
Bidra til å sikre sensitiv informasjon med de nyeste teknologiløsningene til Windows 10 Pro1 og HP Client Security5.
Reduser administrasjonstiden takket være 2-i-1-utformingen, HP Client Management Solutions5 og Intel® vPro™ 6
Gjør teknisk støtte enklere med kundestøtte fra HP Care. Du kan stole på den kostnadseffektive ekspertisen som er tilgjengelig
døgnet rundt hele uken, og som dekker flere merker, enheter og operativsystemer.7
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Spesifikasjonstabell

Tilgjengelig operativsystem

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641

Prosessorfamilie2

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

Tilgjengelige prosessorer2

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

Brikkesett

Brikkesett er integrert i prosessor

Maksimalt minne

Inntil 8 GB LPDDR3-1866 SDRAM
Merknad om standardminne: Overføringshastigheter på opptil 1866 MT/s. Minne i to kanaler (4 GB eller 8 GB)

Internminne

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

Skjerm

FHD BrightView WUXGA+ UWVA eDP ultratynn LED-bakbelyst berøringsskjerm på 30,48 cm (12" diagonalt) (1920 x1280), direktelimt Corning® Gorilla®-glass 46

Tilgjengelig grafikk

Integrert: Intel® HD Graphics 515

Lyd

Lyd fra Bang & Olufsen; To stereohøyttalere; To mikrofoner

Trådløsteknologi

Kombinert Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi og Bluetooth® 4.2; Kombinert Intel® Tri Band Wireless-AC 18260 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) og
Bluetooth® 4.2 + WiGig-kombo (valgfritt); HP hs3110 HSPA+ mobilt bredbånd (tillegg); HP lt4120 Qualcomm® Snapdragon™ X5 LTE mobil bredbåndsmodul (valgfritt)4,5

Kommunikasjon

USB 3.0 til Gigabit-adapter (valgfritt)

Utvidelsesspor

1 mikro-SD; 1 mikro-SIM (enkelte modeller)
(Støtter SD, SDHC, SDXC (microSD) opp til 200 GB)

Porter og kontakter

1 USB Type-C™ med Thunderbolt™-støtte (dokking, lading og USB 3.1); 1 USB Type-A (USB 3.0); 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt

Inndataenhet

HP avansert tastatur (med NFC og smartkort-leser) (enkelte modeller); HP reisetastatur (enkelte modeller)
ClickPad med av/på-knapp, støtte for toveis-rulling, trykk og bevegelser aktivert som standard, rulling med to fingre, zooming med to fingre (kniping); HP Active Pen med
Application Launch-knapp med Wacom-teknologi
Akselerometer Magnetometer, Gyro (kombinert chip) (nettbrett); Lyssensor (nettbrett); Nærhet (SAR for WWAN) (nettbrett); NFC (avansert tastatur); Doble akselerometer
(reisetastatur og avansert tastatur)

Webcam

2 MP FHD 1080p forovervendt webkamera; 5 MP FHD 1080p bakovervendt6

Tilgjengelig programvare

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

Sikkerhetsadministrasjon

TPM 2.0; HP Fingeravtrykksleser (utvalgte modeller); Integrert smartkortleser (avansert tastatur); Godkjenning ved oppstart (passord, fingeravtrykk); Dypgående diskkryptering
(pre-boot) (passord, fingeravtrykk, enkelte smartkort); HP BIOSphere med HP Sure Start; Absolute Persistence-modul; Microsoft Defender12,13,14

Strøm

45 W Smart USB Type-C™ AC-adapter
4-cellers, 40 Wh litiumionpolymer med lang levetid (nettbrett)
Opptil 10 timer og 15 minutter16

Mål

300 x 213,5 x 8,05 mm (nettbrett); 300 x 213,5 x 13,45 mm (nettbrett med reisetastatur); 300 x 213,5 x 16,45 mm (nettbrett med avansert tastatur)

Vekt

Fra 820 g (nettbrett); Fra 1205 g (nettbrett med reisetastatur); Fra 1270 g (nettbrett med avansert tastatur)
(Konfigurasjon med laveste vekt. Vekten varierer med konfigurasjonen. Se spesifikasjonene.)

Miljømessig

Lavhalogen15

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifiserte konfigurasjoner tilgjengelig

Garanti

3 års HP Support med på-stedet-support neste arbeidsdag. I dette inngår HPs standard garanti samt et tillegg som til sammen utgjør gir 3 års HP Care Pack Support, inkludert
på-stedet-support neste arbeidsdag. På-stedet-support ytes kun dersom problemet ikke kan løses per telefon. Supporttjenester utenfor det gjeldende dekningsområde kan
innebære lenger responstid.
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HP Elite x2 1012 G1
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP Elite 65-watts
Thunderbolt 3
dokkingstasjon

Lag en utrolig kraftfull og strømlinjeformet arbeidsplass uten rot med HP Thunderbolt 3 dokkingstasjon. Finnes i 3
versjoner avhengig av hvilke kravene til den bærbare PCen. Du får en ekspansiv enhet, skjerm, og nettverkstilkobling og
samtidig lading av systemet gjennom én enkelt kabel fra dokkingstasjonen til HP EliteBook.

HP Elite x2 1012
Advanced-tastatur

Øk produktiviteten, uansett hvor arbeidet fører deg med HP Elite x2 1012 G1 Travel-tastatur, et tastatur i
executive-klassen og i full størrelse.1

HP Elite x2 1012
beskyttelsesveske

Gi din HP Elite x2 1012 et ekstra lag med beskyttelse uansett hva som skjer under dagen med et stilig etui i
bedriftsklassen HP Elite x2 102 Protective Case.

HP Elite Top Load
kolombiansk veske i lær

Sett en ny stilstandard når du er på farten med HP Elite Top Load veske i kolombiansk lær1, en flott, luksuriøs og
fullkornet lærveske som sørger for å beskytte data og enheter. Den har enestående utvidelsesmuligheter for det du
trenger til daglig uten å ta ekstra plass.

Produktnummer: P5Q54AA

Produktnummer: P5Q65AA

Produktnummer: T3P15AA

Produktnummer: T9H72AA

HP 3 år på stedet neste
virkedag for bærbare PCer

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste virkedag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: U4391E
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Fotnoter
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve at du oppgraderer og/eller kjøper maskinvare, drivere og/eller programvare separat for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres

automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se http://www.microsoft.com.
2 Service kan ytes ved hjelp av HPs kundestøtte, HP-sertifiserte teknikere, autoriserte tjenesteleverandører eller medlemmer i HPs Self Maintainer-program. Se www.hp.com/partners/SMprogram.
3 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
4 Innebygde Qualcomm® Gobi™-moduler finnes i enkelte HP-produkter og krever at det opprettes eget mobilabonnement og nettverksstøtte, og er ikke tilgjengelige i alle områder. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om dekningsområde og
tilgjengelighet. 4G LTE er ikke tilgjengelig i alle regioner. Tilkoblingshastigheter vil variere, avhengig av sted, miljø, nettverksforhold og andre faktorer.
5 Krever Windows.
6 Noe funksjonalitet i denne teknologien, som Intel® Active Management Technology og Intel Virtualization Technology, krever tilleggsprogramvare fra tredjepart for å kunne kjøre. Tilgjengeligheten av fremtidige «virtuelt utstyr»-programmer fra Intel
vPro-teknologi er avhengig av tredjeparts programvareleverandører.
7 HP Care Services er valgfrie. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Services kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Besøk www.hp.com/go/cpc for mer informasjon.
HP-tjenester reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge – Standard Betingelser – Salg & Service, eller det kunden fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover, og slike
rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.
8 Windows 10 MM14-batteridriftstiden vil variere, avhengig av ulike faktorer, som produktmodell, konfigurasjon, aktive programmer, funksjoner, bruk, trådløsfunksjonalitet og strømstyringsinnstillinger. Den maksimale batterikapasiteten vil normalt bli redusert
over tid og ved bruk. Se www.bapco.com for utfyllende informasjon.

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, programvare eller BIOS-oppdatering for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10

oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Kostnader til Internett-leverandører og ytterligere krav kan forekomme over tid, for oppdateringer. Se http://www.microsoft.com.
2 Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare vil kunne dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens vil variere, avhengig av programmets arbeidsbelastning og
konfigurasjonen av maskinvare og programvare. Intels valg av nummer er ikke et mål på høyere ytelse.
3 For lagringsstasjoner, GB = 1 milliard byte. 1 TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 30 GB (for Windows 10) er reservert til programvare for systemgjenoppretting.
4 Trådløst er en ekstra tilleggsfunksjon og krever trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste. Tilgjengeligheten til offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
5 Mobilt bredbånd er en tilleggsfunksjon og krever fabrikkonfigurasjon. Bruk krever separat innkjøpt tjenestekontrakt. Undersøk med tjenesteleverandøren angående dekning og tilgjengelighet i ditt område. Tilkoblingshastigheter vil variere, avhengig av sted, miljø,
nettverksforhold og andre faktorer. 4G LTE er ikke tilgjengelig på alle produkter, eller i alle regioner.
6 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
7 ePrint krever Internett-tilkobling til en webaktivert HP-skriver. Du må være registrert for en HP ePrint-konto. Du finner en liste over kvalifiserte skrivere, støttede dokument- og bildetyper og andre HP ePrint-detaljer på www.hp.com/go/businessmobileprinting.
8 Skype tilbys ikke i Kina. Internett-tilgang kreves.
9 HP Touchpoint Manager krever kjøp av abonnement, og støtter operativsystemer og PC-er, bærbare PC-er, nettbrett og smarttelefoner fra forskjellige produsenter med Android™, iOS og Windows 7 eller nyere. Ikke tilgjengelig i alle land. Se
www.hp.com/touchpoint for informasjon for tilgjengelighet.
10 HP Driver Packs, HP System Software Manager (SSM), HP BIOS Config Utility (BCU) og HP CIK for Microsoft SCCM er tilgjengelige for gratis nedlasting på webområdet HP-administrasjon: www.hp.com/go/clientmanagement.
11 LANDesk er en tilleggsfunksjon som selges separat. Administrerte enheter må være koblet til administrasjonsserveren. Stedsbasert funksjonalitet krever aktiv LANDesk-vedlikeholdsservice. Sveip-funksjonalitet utfører en «Windows 8-tilbakestilling» og krever
Windows 8. Lås utfører en Windows «Lås datamaskinen.»
12 HP BIOSphere-funksjoner kan variere avhengig av PC-plattform og konfigurasjon.
13 BIOS Absolute Persistence-modulen leveres deaktivert og aktiveres når kunder kjøper og aktiverer et abonnement. Tjenesten kan være begrenset. Spør Absolute om tilgjengelighet utenfor USA. Den valgfrie abonnementstjenesten Absolute Recovery Guarantee
er en begrenset garanti. Visse vilkår gjelder. Alle detaljer finnes her: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Hvis Data Delete benyttes, annulleres Recovery Guarantee-betalingen. For å bruke Data Delete-tjenesten må
kunder først undertegne en forhåndsgodkjenningsavtale og enten opprette en PIN-kode eller kjøpe en eller flere RSA SecurID-koder fra Absolute Software.
14 Microsoft Defender: påmelding og Internett-tilkobling er nødvendig for oppdateringer.
15 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
16 Windows 10 MM14-batteritiden vil variere, avhengig av ulike faktorer, som produktmodell, konfigurasjon, aktive programmer, funksjoner, bruk, trådløsfunksjonalitet og strømstyringsinnstillinger. Den maksimale batterikapasiteten vil normalt bli redusert over tid
og ved bruk. Se www.bapco.com for utfyllende informasjon.

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

© Copyright 2015, 2016. HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester
fremgår av de medfølgende fabrikksgarantidokumentene for denne type produkter og tjenester. Ingenting i disse dokumentene kan tolkes som noen form for
tilleggsgaranti. HP påtar seg intet ansvar for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren, og brukes av HP Inc. på lisens. Intel og Core er varemerker for Intel Corporation i USA og andre land. Qualcomm og Gobi
er varemerker for Qualcomm Incorporated, som er registrert i USA og andre land. Varemerker for Qualcomm Incorporated brukes med tillatelse. For DTS-patenter, se
http://patents.dts.com. Produsert på lisens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet, og DTS og symbolet sammen, er registrerte varemerker, og DTS Studio Sound er
et varemerke for DTS, Inc. © DTS, Inc. Med enerett. USB Type-C™ og USB-C™ er varemerker for USB Implementers Forum. ENERGY STAR er et registrert varemerke for
det amerikanske Environmental Protection Agency. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.
4AA6-2887NOE, Mars 2016

