Záznamový list

HP Elite x2 1012 G1
Prepracované zariadenie 2 v 1 pre dnešné firmy.
Zažite neočakávanú krásu a výkon s
tabletom HP Elite x2 1012 – dôkladne
testovaným zariadením 2 v 1 s
prvotriedne zhotovenými
klávesnicami a s tenkým, ľahkým a
výkonným telom, ktoré je navrhnuté s
ohľadom na najnáročnejšie štandardy
firiem.
3

● Windows 10 Pro1
● Displej s uhlopriečkou 30,48 cm (12")

Mobilita a štýl bez kompromisov

● Úžasne tenký a elegantný tablet Elite x2 1012 je štýlové zariadenie typu 2 v 1 určené pre mobilných zamestnancov a výkonných
pracovníkov, ktorí nepripúšťajú žiadne kompromisy, pokiaľ ide o výkon a odolnosť na podnikovej úrovni, voliteľné pripojenie LTE4 a
produktivitu na cestách.

Navrhnuté pre IT, obľúbené používateľmi

● Úžasný dizajn ohľaduplný k potrebám oddelenia IT. Tablet Elite x2 1012 zahŕňa globálne funkcie zabezpečenia a spravovateľnosti
platformy Elite na podnikovej úrovni, odolnosť umožňujúcu používanie vo firmách, možnosti servisu na mieste2, globálnu
dostupnosť jednotiek SKU a podporu v 180 krajinách.

Príslušenstvo pre váš štýl práce

● Či už ste za stolom alebo na cestách, s dodávaným aktívnym perom HP s funkciou spúšťania aplikácií a technológiou spoločnosti
Wacom splníte svoje úlohy počas celého pracovného dňa. Zvýšte svoju efektivitu pomocou príslušenstva. Využívajte voliteľné
podnikové dokovacie riešenia3 a rozšírené klávesnice.3

Funkcie

● Jednoducho spúšťajte počítač, pracujte a prepínajte medzi režimami so systémom Window 10 Pro.1
● Vychutnávajte si špičkové možnosti písania s vysokovýkonnými klávesnicami pre tablet HP Elite x2 1012 na dosahovanie vysokej
produktivity na cestách3.
● Vytvárajte obsah s vysokou presnosťou pomocou preferovanej technológie Wacom v aktívnom pere HP s funkciou spúšťania
aplikácií.
● Efektívny výkon a batéria s výdržou 10 hodín a 15 minút8 vám umožní pracovať, surfovať a spojiť sa s kolegami.
● Nabíjajte zariadenia, rýchlo prenášajte údaje a pripájajte sa k zariadeniam s rozlíšením 4K pomocou portu USB-C™ s technológiou
Thunderbolt™.
● Uskutočňujte virtuálne schôdze so zvukom od Bang & Olufsen, softvérom HP na potlačenie šumu a prednou a zadnou kamerou.
● Chráňte svoje informácie pomocou systému Windows 10 Pro1 a najnovších technologických riešení HP Client Security5.
● Skráťte čas správy vďaka dizajnu typu 2 v 1, riešeniam HP Client Management5 a technológii Intel® vPro™6
● Získajte jednoduchšiu technickú podporu s riešením Helpdesk dostupným v rámci služieb HP Care. Spoľahnite sa na cenovo
výhodné odborné služby, ktoré sú dostupné nepretržite a pokrývajú viaceré značky, zariadenia a operačné systémy.7
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HP Elite x2 1012 G1
Tabuľka s technickými údajmi

Dostupný operačný systém

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641

Skupina procesora2

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

Dostupné procesory2

Procesor Intel® Core™ m7-6Y75 s grafikou Intel HD Graphics 515 (1,2 GHz, až 3,1 GHz s technológiou Intel Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 4 MB, 2 jadrá); Procesor Intel® Core™
m5-6Y57 s grafikou Intel HD Graphics 515 (1,1 GHz, až 2,8 GHz s technológiou Intel Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 4 MB, 2 jadrá); Procesor Intel® Core™ m5-6Y54 s grafikou
Intel HD Graphics 515 (1,1 GHz, až 2,7 GHz s technológiou Intel Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 4 MB, 2 jadrá); Procesor Intel® Core™ m3-6Y30 s grafikou Intel HD Graphics 515
(900 MHz, až 2,2 GHz s technológiou Intel Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 4 MB, 2 jadrá)

Čipová sada

Čipset je integrovaný s procesorom

Maximálna kapacita pamäte

Maximálne 8 GB LPDDR3-1866 SDRAM
Poznámky k štandardnej pamäte: Prenosová rýchlosť dát až 1 866 MT/s. Dvojkanálová pamäť (voliteľná kapacita 4 GB alebo 8 GB)

Vnútorná pamäť

128 GB Maximálne 512 GB M.2 SATA SSD3
Maximálne 180 GB alebo 256 GB M.2 SATA SED SSD3
Maximálne 256 GB M.2 PCIe NVMe SSD3

Obrazovka

Ultratenký dotykový displej BrightView WUXGA+ UWVA eDP s uhlopriečkou 30,48 cm (12"), podsvietením LED, rozlíšením FHD (1920x1280), priamym vrstvením a sklom Corning®
Gorilla® Glass 46

Dostupná grafická karta

Integrovaný: Intel® HD Graphics 515

Zvuk

Zvuk od Bang & Olufsen; Duálne stereofónne reproduktory; Duálna sústava mikrofónov

Bezdrôtové technológie

Kombinované dvojpásmové pripojenie Intel® Wireless-AC 8260 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi a Bluetooth® 4.2; Kombinované trojpásmové pripojenie Intel® Wireless-AC 18260
802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) a Bluetooth® 4.2 + WiGig (voliteľné); Širokopásmové mobilné pripojenie HP hs3110 HSPA+ (voliteľné); Modul HP lt4120 Qualcomm® Snapdragon™ X5 LTE
Mobile Broadband (voliteľné)4,5

Možnosti komunikácie

Adaptér USB 3.0 – Gigabit (voliteľné)

Rozširujúce sloty

1 zásuvka microSD; 1 zásuvka micro SIM (vybrané modely)
(Podporuje karty SD, SDHC, SDXC (microSD) s kapacitou do 200 GB)

Porty a konektory

1 port USB Typ-C™ s podporou rozhrania Thunderbolt™ (dokovanie, nabíjanie a port USB 3.1); 1 port USB Typ-A (USB 3.0); 1 kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón

Vstupná jednotka

Rozšírená klávesnica HP (s čítačkou NFC a kariet SmartCard) (vybrané modely); Cestovná klávesnica HP (vybrané modely)
ClickPad s vypínačom, podporuje dvojsmerné posúvanie, predvolene povolené ťuknutia a gestá, posúvanie dvomi prstami a zmenu mierky dvomi prstami (rozovretím a zovretím
prstov); Aktívne pero HP s tlačidlom na spúšťanie aplikácií a technológiou Wacom
Akcelerometer, magnetometer, gyroskop (kombinovaný čip) (tablet);Snímač okolitého osvetlenia (tablet); Snímač vzdialenosti (SAR pre WWAN) (tablet); NFC (rozšírená klávesnica);
Duálne akcelerometre (cestovná a rozšírená klávesnica)

Webová kamera

webová kamera 2 MP FHD 1080p vpredu; 5 MP FHD 1080p vzadu6

Dostupný softvér

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

Správa zabezpečenia

TPM 2.0; Snímač odtlačkov prstov HP (vybrané modely); Integrovaná čítačka kariet Smart Card (rozšírená klávesnica); Overovanie pri zapnutí (heslo, odtlačok prsta); Šifrovanie
jednotiek pred zavedením systému (heslo, odtlačok prsta, vybrané karty Smart Card); HP BIOSphere s funkciou HP Sure Start; Absolute Persistence Module; Microsoft
Defender12,13,14

Napájanie

45 W sieťový adaptér Smart USB Type-C™
4-článková lítiovo-iónová polymérová, dlhá výdrž, 40 Wh (tablet)
Až 10 hodín a 15 minút16

Rozmery

300 x 213,5 x 8,05 mm (tablet); 300 x 213,5 x 13,45 mm (tablet s cestovnou klávesnicou); 300 x 213,5 x 16,45 mm (tablet s rozšírenou klávesnicou)

Hmotnosť

Od 820 g (tablet); Od 1 205 g (tablet s cestovnou klávesnicou); Od 1 270 kg (tablet s rozšírenou klávesnicou)
(Konfigurácia s najnižšou hmotnosťou. Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie. Pozrite si príručku Stručné technické údaje.)

Okolitý

Nízky obsah halogenidov15

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

k dispozícii konfigurácie s certifikáciou ENERGY STAR®

Záruka

3-ročná obmedzená záruka na súčiastky a prácu (3/3/0). Platia určité obmedzenia a výnimky.
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HP Elite x2 1012 G1
Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Rozširujúca základňa HP
Elite 65 W Thunderbolt 3

Vytvorte si pozoruhodne výkonný a efektívny pracovný priestor bez neporiadku pomocou rozširujúcej základne HP
Thunderbolt 3. K dispozícii sú tri možnosti v závislosti od požiadaviek notebooku. Získajte široké možnosti pripojenia
zariadení, displejov a sietí a zároveň nabíjajte svoj systém pomocou jedného jednoduchého kábla, ktorým sa pripája
rozširujúca základňa k počítaču HP EliteBook.

Číslo produktu: P5Q54AA

Rozšírená klávesnica pre
počítač HP Elite x2 1012

Zvýšte svoju produktivitu všade, kam vás práca zavedie, pomocou luxusnej rozšírenej klávesnice pre počítač HP Elite x2
1012 G1 so štandardnou veľkosťou.1

Ochranné puzdro pre počítač
HP Elite x2 1012

Pomocou štýlového firemného ochranného puzdra pre počítače HP Elite x2 102 zlepšíte ochranu svojho počítača HP Elite
x2 1012, nech vás práca zavedie kamkoľvek.

Taška HP Elite z kolumbijskej
kože s otvorom hore

Vychutnávajte si nový štandard štýlu na cestách s taškou HP Elite s otvorom hore vyrobenej z kolumbijskej kože1 –
luxusnou a nádhernou taškou z pravej kože, ktorá chráni vaše zariadenia a údaje, má dostatok priestoru na všetko, čo
používate každý deň, a zároveň nie je zbytočne veľká a ťažká.

Číslo produktu: P5Q65AA

Číslo produktu: T3P15AA

Číslo produktu: T9H72AA

3-ročná podpora HP u
zákazníka v nasledujúci
pracovný deň (iba na
notebooky)

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný
deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov.

Číslo produktu: U4391E
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HP Elite x2 1012 G1
Poznámky v krátkych správach
1 Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače alebo softvér. Operačný systém Windows

10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Navštívte stránku http://www.microsoft.com.
2 Servis môžu vykonávať pracovníci oddelenia technickej podpory HP, certifikovaní technici HP, autorizovaní poskytovatelia servisu HP alebo účastníci programu HP Self Maintainer. Pozrite si stránku www.hp.com/partners/SMprogram.
3 Predávané samostatne alebo ako voliteľná funkcia.
4 Vstavané moduly Qualcomm® Gobi™ sú k dispozícii vo vybraných produktoch HP a vyžadujú uzatvorenie zmluvy o poskytovaní bezdrôtových dátových služieb a podporu siete a nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach. Informácie o lokálnom pokrytí a
dostupnosti získate od poskytovateľa služieb. Technológia 4G LTE nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach. Rýchlosť pripojenia sa líši v závislosti od polohy, prostredia, stavu siete a ďalších faktorov.
5 Vyžaduje sa Windows.
6 Na spustenie niektorých funkcií tejto technológie, napríklad technológie Intel® Active Management Technology alebo Intel Virtualization Technology, sa vyžaduje softvér tretích strán. Dostupnosť aplikácií virtuálnych zariadení pre technológiu Intel vPro v
budúcnosti závisí od poskytovateľov softvéru tretích strán.
7 Služby HP Care sú voliteľné. Úrovne a časy odozvy služieb HP Care sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Služba sa začína dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na stránke www.hp.com/go/cpc. Na služby HP sa
vzťahujú platné zmluvné podmienky služieb HP, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený pri nákupe. Zákazník môže mať dodatočné zákonné práva v súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi. Takéto práva nie sú žiadnym
spôsobom ovplyvnené zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP, ktoré zákazník získava pri kúpe produktu HP.
8 Výdrž batérie MM14 so systémom Windows 10 sa líši v závislosti od rôznych faktorov vrátane modelu produktu, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, spôsobu používania, bezdrôtovej funkcionality a nastavení správy napájania. Maximálna kapacita batérie sa
časom a používaním prirodzene znižuje. Podrobné informácie nájdete na stránke www.bapco.com.

Technické špecifikácie zrieknutie
1 Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách operačného systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo

aktualizáciu systému BIOS. Operačný systém Windows 10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si za to môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Navštívte
lokalitu http://www.microsoft.com.
2 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného
zaťaženia aplikácie a od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel nesúvisí s mierou výkonnosti.
3 V prípade ukladacích zariadení platí, že 1 GB = 1 miliarda bajtov. 1 TB = 1 bilión bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Až 30 GB (v prípade systému Windows 10) je vyhradených pre softvér na obnovenie systému.
4 Bezdrôtové pripojenie je voliteľná doplnková funkcia a vyžaduje bezdrôtový prístupový bod a službu pripojenia na internet. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
5 Mobilné širokopásmové pripojenie je voliteľná funkcia a vyžaduje výrobnú konfiguráciu. Na použitie sa vyžaduje samostatná zmluva o poskytovaní služieb. Informácie o pokrytí a dostupnosti vo vašej oblasti získate od poskytovateľa služieb. Rýchlosti pripojenia sa
budú líšiť v závislosti od polohy, prostredia, stavu siete a ďalších faktorov. Technológia 4G LTE nie je k dispozícii vo všetkých produktoch a všetkých oblastiach.
6 Na zobrazenie obrázkov v rozlíšení HD je potrebný obsah v rozlíšení HD.
7 Služba ePrint vyžaduje internetové pripojenie k tlačiarni HP s webovým rozhraním. Vyžaduje sa registrácia konta HP ePrint. Zoznam vhodných tlačiarní, podporovaných dokumentov a typov obrázkov a ďalšie podrobnosti nájdete na stránke
www.hp.com/go/businessmobileprinting.
8 Služba Skype nie je dostupná v Číne. Vyžaduje sa prístup na internet.
9 Softvér HP Touchpoint Manager vyžaduje predplatné a podporuje operačné systémy Android™, iOS a Windows 7 alebo novšie a počítače, prenosné počítače, tablety a smartfóny od rôznych výrobcov. Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Informácie o
dostupnosti nájdete na stránke www.hp.com/touchpoint.
10 Balíky ovládačov HP, HP System Software Manager (SSM), HP BIOS Config Utility (BCU), a HP CIK pre Microsoft SCCM sú k dispozícii na bezplatné stiahnutie na webovej stránke možností správy HP: www.hp.com/go/clientmanagement.
11 LANDesk je voliteľná funkcia, ktorá sa predáva samostatne. Spravované zariadenia musia byť pripojené k serveru správy. Funkcie využívajúce informácie o polohe vyžadujú aktívnu službu údržby LANdesk. Funkcia Wipe slúži na resetovanie systému Windows 8 a
vyžaduje systém Windows 8. Funkcia Lock uzamyká počítač so systémom Windows.
12 Funkcie HP BIOSphere sa môžu v závislosti od platformy a konfigurácie PC líšiť.
13 Modul BIOS Absolute Persistence sa dodáva vypnutý a aktivuje sa pri kúpe zákazníkom a aktivovaní predplatného. Služba môže byť obmedzená. Dostupnosť mimo USA si overte u spoločnosti Absolute. Voliteľná služba predplatného Absolute Recovery
Guarantee má obmedzenú záruku. Platia určité podmienky. Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej stránke: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Ak využijete službu Data Delete, platba za službu Recovery
Guarantee bude neplatná. Na používanie služby Data Delete je potrebné najskôr podpísať zmluvu o predbežnej autorizácii (Pre-Authorization Agreement) a buď si vytvoriť PIN kód, alebo si zakúpiť jeden alebo viaceré tokeny RSA SecurID od spoločnosti Absolute
Software.
14 Microsoft Defender: aktualizácia vyžaduje súhlas a pripojenie na internet.
15 Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogénových prvkov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogénových prvkov.
16 Výdrž batérie MM14 so systémom Windows 10 sa líši v závislosti od rôznych faktorov vrátane modelu produktu, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, spôsobu používania, bezdrôtovej funkcionality a nastavení správy napájania. Maximálna kapacita batérie
sa časom a používaním prirodzene znižuje. Podrobné informácie nájdete na stránke www.bapco.com.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/notebooks
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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