Folha de Dados

HP Elite x2 1012 G1
Um 2 em 1 habilmente criado para as empresas dos dias de hoje.
Experimente a beleza e potência que
supera as expetativas com o HP Elite
x2 1012. É um 2 em 1 resistente com
teclados fabricados com grande
precisão e um potente fino e leve
concebido de acordo com as
necessidades das empresas.
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● Windows 10 Pro1
● Ecrã de 30,48 cm (12 pol.) na diagonal

Mobilidade e estilo sem compromissos

● Extremamente fino e elegante, o Elite x2 1012 é um 2 em 1 para a força de trabalho móvel e os executivos que não querem
fazer concessões quando se trata de potência de classe empresarial, durabilidade, conectividade LTE opcional4 e produtividade
em viagem, num design com estilo.

Concebido para as TI, adorado pelos utilizadores

● Um impressionante design intuitivo para as TI. O Elite x2 1012 incorpora as funcionalidades Elite globais de segurança e gestão
de classe empresarial, durabilidade de classe empresarial, assistência no local de instalação,2 disponibilidade global e suporte
em 180 países.

Acessórios concebidos para a sua forma de trabalhar

● Na sua secretária ou em viagem, satisfaça as necessidades específicas do seu dia de trabalho com a Caneta ativa HP incluída com
Iniciação de Aplicação que utiliza a tecnologia Wacom. Acrescente acessórios para aumentar a sua eficiência. Adicione soluções
de ancoragem empresarial opcional3 e teclados avançados.3

Características

● Inicie, trabalhe e mude facilmente entre os modos com o Window 10 Pro.1
● Excelente experiência de escrita com teclados de elevado desempenho para produtividade em viagem com as opções de teclado
do HP Elite x2 10123.
● Crie com a precisão e exatidão da tecnologia Wacom preferida da indústria na Caneta ativa HP com Iniciação de Aplicação.
● O desempenho eficiente e a duração da bateria de 10 horas e 15 minutos8 permitem-lhe trabalhar, navegar e ligar-se a colegas.
● Carregue dispositivos, transfira dados rapidamente e ligue-se a dispositivos 4k com a porta USB-C™ com tecnologia
Thunderbolt™.
● Realize reuniões virtuais com Áudio da Bang & Olufsen, HP Noise Reduction Software e câmara frontal/traseira.
● Ajude a manter as informações sensíveis seguras com as mais recentes soluções tecnológicas do Windows 10 Pro 1 e HP Client
Security5.
● Reduza o tempo de gestão graças ao design 2 em 1 e HP Client Management Solutions5 e Intel® vPro™.6
● Suporte técnico mais simples com o Helpdesk de HP Care. Confie no conhecimento disponível 24 horas, 7 dias por semana e
numa boa relação qualidade-preço para assistência que abrange várias marcas, dispositivos e sistemas operativos.7
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Tabela de especificações

Sistema operativo disponível

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641

Família de processadores2

Processador Intel® Core™ m7; Processador Intel® Core™ m5; Processador Intel® Core™ m3

Processadores disponíveis2

Intel® Core™ m7-6Y75 com placa gráfica Intel HD 515 (1,2 GHz, até 3,1 GHz com tecnologia Intel Turbo Boost, 4 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Core™ m5-6Y57 com placa gráfica
Intel HD 515 (1,1 GHz, até 2,8 GHz com tecnologia Intel Turbo Boost, 4 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Core™ m5-6Y54 com placa gráfica Intel HD 515 (1,1 GHz, até 2,7 GHz com
tecnologia Intel Turbo Boost, 4 MB de cache, 2 núcleos); Processador Intel® Core™ m3-6Y30 com placa gráfica Intel HD 515 (900 MHz, até 2,2 GHz com Tecnologia Intel Turbo
Boost, 4 MB de cache, 2 núcleos)

Chipset

Chipset está integrado com o processador

Memória Máxima

Até SDRAM LPDDR3-1866 de 8 GB
Nota de memória padrão: Taxas de transferência de até 1866 MT/s. Memória de canal duplo (opções de 4 GB ou 8 GB).

Armazenamento interno

128 GB Até 512 GB SSD SATA M.23
Até 180 GB ou 256 GB SSD SED SATA M.23
Até 256 GB SSD M.2 PCIe NVMe3

Ecrã

Ecrã tátil ultrafino FHD BrightView WUXGA+ UWVA eDP com retroiluminação LED de 30,48 cm (12 pol.) na diagonal (1920 x1280), ligação direta, Corning® Gorilla® Glass 46

Placa gráfica disponível

Integrado: Placa gráfica Intel® HD 515

Áudio

Áudio da Bang & Olufsen; 2 altifalantes estéreo; Sistema de microfone duplo

Tecnologias Sem Cabos

Combo Bluetooth® 4.2 e Wi-Fi Intel® Dual Band sem fios AC 8260 802.11a/b/g/n/ac (2x2); Combo Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 802.11a/b/g/n/ac (2x2) e Bluetooth® 4.2 +
WiGig (opcional); Banda Larga Móvel HP hs3110 HSPA+ (opcional); Módulo de Banda Larga Móvel HP lt4120 Qualcomm® Snapdragon™ X5 LTE (opcional)4,5

Comunicações

Adaptador USB 3.0 para Gigabit (opcional)

Slots de Expansão

1 microSD; 1 micro SIM (modelos selecionados)
(Suporta SD, SDHC, SDXC (microSD) até 200 GB)

Portas e Ligações

1 USB Tipo-C ™ com suporte para Thunderbolt™ (ancoragem, carregamento e USB 3.1); 1 USB Type-A (USB 3.0); 1 combo de auscultadores/microfone

Dispositivo de entrada

Teclado avançado HP (com leitor de smartcard e NFC) (modelos selecionados); Teclado de viagem HP (modelos selecionados)
ClickPad com botão para ligar/desligar, suporta deslocamento em 2 sentidos, toque e gestos ativados por predefinição, deslocamento com dois dedos, ampliação com dois dedos;
Caneta ativa HP com Botão de Iniciação de Aplicação com tecnologia Wacom
Acelerómetro, Magnetómetro, Giroscópio (chip combinado) (tablet); Sensor de luz ambiente (tablet); Proximidade (SAR para WWAN) (tablet); NFC (teclado avançado); Acelerómetros
duplos (teclado de viagem e avançado)

Webcam

Webcam frontal FHD de 2 MP 1080p; Webcam traseira FHD de 5 MP 1080p6

Software disponível

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

Gestão de Segurança

TPM 2.0; HP Fingerprint Reader (modelos selecionados); Leitor de smart card integrado (teclado avançado); Autenticação ao ligar (palavra-passe, impressões digitais); Encriptação
de unidade pré-arranque (palavra-passe, impressões digitais, cartões smart selecionados); HP BIOSphere com HP Sure Start; Absolute Persistence Module; Microsoft
Defender12,13,14

Alimentação

Adaptador Inteligente CA 45W USB Tipo-C™
Bateria de polímeros de iões de lítio de longa duração, 4 células, 40 Wh (tablet)
Até 10 horas e 15 minutos16

Dimensões

300 x 213,5 x 8,05 mm (tablet); 300 x 213,5 x 13,45 mm (tablet com teclado de viagem); 300 x 213,5 x 16,45 mm (tablet com teclado avançado)

Peso

A partir de 820 g (tablet); A partir 1205 g (tablet com teclado de viagem); A partir 1270 g (tablet com teclado avançado)
(Configuração de menor peso. O peso varia consoante a configuração. Consulte QuickSpecs.)

Ambientais

Baixo halogéneo15

Conformidade com standards de
eficiência energética

Configurações com certificação ENERGY STAR® disponíveis

Garantia

3 anos de garantia limitada de peças e mão-de-obra (3/3/0). São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Estação de ancoragem HP
Elite Thunderbolt 3 de 65 W

Crie um espaço de trabalho incrivelmente potente e simplificado sem desorganização com a Estação de ancoragem HP
Thunderbolt 3. Disponível em 3 opções de acordo com os requisitos do seu portátil. Obtenha uma conectividade
expansível de dispositivo, ecrã e rede, para além de carregamento em simultâneo do seu sistema, através de um simples
cabo da estação de ancoragem para o seu HP EliteBook.

Número de produto: P5Q54AA

Teclado avançado HP Elite
x2 1012

Aumente a sua produtividade onde quer o seu trabalho o levar com o Teclado avançado HP Elite x2 1012 G1 de tamanho
completo e de classe executiva.1

Bolsa protetora para HP Elite
x2 1012

Dê ao seu HP Elite x2 1012 uma camada de proteção adicional onde o dia o levar com a Bolsa protetora HP Elite x2 102
elegante e de classe empresarial.

Mala Top Load HP Elite de
pele colombiana

Defina um novo padrão de estilo quando está em viagem com a Mala1 Top Load HP Elite em pele colombiana, uma mala
em pele de flor integral de uma beleza exuberante que ajuda a proteger os seus dispositivos e dados e tem uma
capacidade de expansão para os seus itens essenciais do dia a dia sem o volume adicional.

Número de produto: P5Q65AA

Número de produto: T3P15AA

Número de produto: T9H72AA

Serviço HP 3 anos Dia útil
seguinte no local, Apenas
Notebook

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

Obtenha 3 anos de reparação do seu dispositivo informático no dia útil seguinte por parte de um técnico qualificado da
HP, se não for possível solucionar os problemas remotamente.

Número de produto: U4391E
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Rodapés com mensagens
1 Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem necessitar de hardware, controladores e/ou software atualizados e/ou adquiridos separadamente para tirar todo o partido da funcionalidade do

Windows. O Windows 10 é atualizado automaticamente, uma funcionalidade que está sempre ativada. Podem ser aplicadas taxas de fornecedor de serviços de Internet e poderão existir requisitos adicionais ao longo do tempo para as atualizações. Visite
http://www.microsoft.com.
2 Assistência através de Suporte HP, técnicos certificados HP, fornecedores de serviços autorizados da HP ou participantes no HP Self-Maintainer Program. Consulte www.hp.com/partners/SMprogram.
3 Vendido separadamente ou adquirido como função opcional.
4 Módulos Qualcomm® Gobi™ incorporados disponíveis em alguns produtos HP, é necessário contrato de serviço móvel de dados e suporte de rede e não estão disponíveis em todas as áreas. Contacte o fornecedor de serviços para determinar a área de cobertura
e disponibilidade. LTE 4G não disponível em todas as regiões. As velocidades de ligação irão variar consoante a localização, o ambiente, as condições de rede e outros fatores.
5 Requer Windows.
6 Algumas funcionalidades desta tecnologia, tais como as tecnologias Intel® Active Management (de gestão ativa) e Intel Virtualization (de virtualização), necessitam de software de terceiros para funcionar. A disponibilidade de futuras "aplicações virtuais" para
tecnologia Intel vPro depende de fornecedores terceiros de software.
7 Os serviços HP Care são opcionais. Os níveis de serviço e tempos de resposta dos serviços HP Care podem variar dependendo da sua localização geográfica. O serviço inicia na data de aquisição do hardware. São aplicáveis restrições e limitações. Para mais
informações, visite www.hp.com/go/cpc. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições de serviço HP aplicáveis, fornecidos ou indicados ao cliente no momento da compra. O cliente pode possuir direitos legais adicionais de acordo com as leis locais
aplicáveis e tais direitos não são afetados de forma alguma pelos termos e condições de serviço da HP ou pela garantia limitada HP fornecida com o seu produto HP.
8 A duração da bateria MM14 com o Windows 10 depende de vários fatores, incluindo o modelo do produto, configuração, aplicações carregadas, funcionalidades, utilização, funcionamento sem fios e definições da gestão de energia. A capacidade máxima da
bateria irá diminuir naturalmente com a utilização ao longo do tempo. Visite www.bapco.com para obter mais informações.

Especificações técnicas renúncias
1 Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows Os sistemas podem necessitar de hardware, controladores, software ou BIOS atualizados de aquisição em separado para tirar todo o partido da funcionalidade do

Windows. O Windows 10 é atualizado automaticamente e as atualizações estão sempre ativas. Podem ser aplicadas taxas do fornecedor de serviços de Internet e podem ser necessários requisitos adicionais para atualizações ao longo do tempo. Consulte
http://www.microsoft.com
2 A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software irão necessariamente beneficiar da utilização desta tecnologia. O desempenho e a frequência do
relógio irão variar de acordo com a carga de trabalho da aplicação e as configurações de hardware e software. A numeração Intel não reflete uma medição de desempenho superior.
3 Para unidades de armazenamento, GB = mil milhões de bytes. TB = 1 bilião de bytes. A capacidade formatada real é inferior. No caso do Windows 10, estão reservados até 30 GB para software de recuperação do sistema.
4 A comunicação sem fios é uma funcionalidade adicional opcional e requer um ponto de acesso sem fios e serviço de Internet. Disponibilidade limitada de pontos de acesso sem fios públicos.
5 A banda larga móvel é uma funcionalidade opcional e requer a configuração de fábrica. A sua utilização requer a aquisição de um contrato de serviço separado. Consulte o seu fornecedor de serviços para informações acerca da disponibilidade e cobertura na sua
área. As velocidades de ligação irão variar consoante a localização, o ambiente, as condições de rede e outros fatores. 4G LTE não disponível em todos os produtos e em todas as regiões.
6 É necessário conteúdo HD para ver imagens HD.
7 O ePrint requer uma ligação à Internet para a impressora HP com ligação à Web. Requer o registo de conta HP ePrint. Para obter uma lista de impressoras elegíveis, tipos de documentos e imagens suportados e para detalhes completos, visite
www.hp.com/go/businessmobileprinting.
8 O Skype não está disponível na China. Requer acesso à Internet.
9 O HP Touchpoint Manager requer a aquisição de uma subscrição e suporta os sistemas operativos Android™, iOS e Windows 7 ou superior e computadores, portáteis, tablets e smartphones de vários fabricantes. Não disponível em todos os países. Visite
www.hp.com/touchpoint para obter informações de disponibilidade.
10 HP Driver Packs, HP System Software Manager (SSM), HP BIOS Config Utility (BCU) e HP CIK for Microsoft SCCM estão disponíveis como uma transferência gratuita a partir do Web site de capacidade de gestão HP: www.hp.com/go/clientmanagement.
11 LANDesk é uma funcionalidade opcional vendida em separado. Os dispositivos geridos têm que estar ligados ao servidor de gestão. A utilização da funcionalidade num local requer um serviço de manutenção ativo da LANdesk. A funcionalidade de limpeza
efetua um "Windows 8 Reset" (reinicialização do Windows 8) e requer o Windows 8. O bloqueio efetua um "Lock Computer" (bloqueio do computador) do Windows.
12 As funcionalidades da HP BIOSphere podem variar de acordo com a plataforma e configuração do PC.
13 O módulo BIOS Absolute Persistence é enviado desligado e será ativado quando o cliente comprar e ativar uma assinatura. O serviço pode ser limitado. Verifique com a Absolute a disponibilidade fora dos E.U.A. O serviço de assinatura opcional da garantia de
recuperação Absolute é uma garantia limitada. São aplicáveis determinadas condições. Para obter todas as informações, visite: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Se o Data Delete for utilizado, o pagamento da garantia
de recuperação será considerado nulo e sem efeito. De modo a utilizar o serviço Data Delete, os clientes devem assinar primeiro um Acordo de pré-autorização e criar um PIN ou adquirir um ou mais tokens SecurID RSA da Absolute Software.
14 Microsoft Defender: requer sistema de opt-in e ligação à internet para atualizações.
15 As fontes de alimentação externas, cabos de energia, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem ser ou não de baixo halogéneo.
16 A duração da bateria MM14 com o Windows 10 depende de vários fatores, incluindo o modelo do produto, configuração, aplicações carregadas, funcionalidades, utilização, funcionamento sem fios e definições da gestão de energia. A capacidade máxima da
bateria irá diminuir naturalmente com a utilização ao longo do tempo. Visite www.bapco.com para obter mais informações.

Saiba mais em
www.hp.eu/notebooks
Recorra aos serviços financeiros HP

Explore opções de pagamento mensal e planos de atualização de tecnologia que podem fornecer mais flexibilidade para ajudar a cumprir os seus objetivos de TI. Mais informações em
www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
© Copyright 2015, 2016. HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias
para os produtos e serviços HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante
neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou
omissões contidas no presente documento.
Bluetooth é uma marca comercial do respetivo proprietário e é utilizada pela HP Inc. sob licença. Intel e Core são marcas comerciais da Intel Corporation nos E.U.A. e
noutros países. Qualcomm e Gobi são marcas comerciais da Qualcomm Incorporated, registadas nos Estados Unidos e noutros países. As marcas comerciais da
Qualcomm Incorporated são utilizadas com autorização. Para patentes DTS, visite http://patents.dts.com. Fabricado sob licença da DTS Licensing Limited. DTS, o
símbolo e DTS e o símbolo em conjunto são marcas comerciais registadas e DTS Studio Sound é uma marca comercial da DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos os direitos
reservados. USB Type-C™ e USB-C™ são marcas comerciais da USB Implementers Forum. ENERGY STAR é uma marca comercial registada da U.S. Environmental
Protection Agency (Agência para a Proteção Ambiental dos E.U.A.). Todas as outras marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários.
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