Podatkovni list

HP Elite x2 1012 G1
Mojstrsko oblikovan prenosnik »dva v enem« za današnja podjetja.
Z računalnikom HP Elite x2 1012
izkusite lepoto in zmogljivost, ki
presegata pričakovanja. Gre za
temeljito preizkušen večnamenski
prenosnik z natančno oblikovano
tipkovnico ter tankim in lahkim
ohišjem, oblikovanim v skladu s
poslovnimi standardi.
3

● Windows 10 Pro1
● Zaslon z diagonalo 30,48 cm (12 palcev)

Mobilnost in slog brez kompromisov

● Izjemno tanek in eleganten Elite x2 1012 združuje dve napravi v eni in je namenjen uslužbencem in vodilnim delavcem na poti, ki
glede zmogljivosti, trpežnosti, dodatne povezljivosti LTE4 in storilnosti na poti niso pripravljeni sprejemati kompromisov.

Oblikovan za računalniške rešitve, toda priljubljen med uporabniki

● Izjemno oblikovanje, prilagojeno računalniškim rešitvam. Elite x2 1012 združuje globalne funkcije za zaščito in upravljanje na
ravni podjetij, trpežnost na ravni podjetij, servisiranje na mestu uporabe,2 globalno razpoložljivost izdelka in podporo v 180
državah.

Pripomočki, izdelani za vaš način dela

● S priloženim digitalnim peresom HP z gumbom za zagon aplikacij, ki uporablja tehnologijo Wacom, bo v pisarni ali na poti
poskrbljeno za specifične zahteve vašega delovnega dne. Opremljen s pripomočki, ki bodo povečali učinkovitost. Dodate lahko
izbirne rešitve za združevanje za podjetja3 in napredne tipkovnice.3

Posebnosti
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Z operacijskim sistemom Window 10 Pro1 lahko hitro zaženete načine, delate v njih in preklapljate med njimi.
Možnosti zmogljivih tipkovnic na računalniku HP Elite x2 10123 zagotavljajo izjemno izkušnjo tipkanja za večjo storilnost na poti.
S priljubljeno tehnologijo Wacom na digitalnem peresu HP z gumbom za zagon aplikacij lahko ustvarjate natančno in točno.
Učinkovito delovanje in 10 ur ter 15 minut življenjske dobe akumulatorja 8 omogočajo opravljanje dela, brskanje po spletu in
povezovanje s sodelavci.
S priključkom USB-C™ s tehnologijo Thunderbolt™ lahko polnite naprave, hitro prenašate podatke in se povezujete z napravami z
ločljivostjo 4K.
Z zvokom Bang & Olufsen, programsko opremo HP za odstranjevanje hrupa ter kamero na sprednji in zadnji strani se udeležujte
navideznih sestankov.
Z najnovejšimi rešitvami, ki jih zagotavljata operacijski sistem Windows 10 Pro1 in tehnologija HP Client Security5, pomagajte
zaščititi pomembne podatke.
Oblikovanje »dva v enem« , rešitve HP Client Management5 in Intel® vPro™ 6 zagotavljajo krajši čas upravljanja.
Poenostavite tehnično podporo s službo za pomoč, ki jo zagotavljajo storitve HP Care. Zanesite se na strokovno znanje po ugodni
ceni, ki je na voljo 24 ur na dan vse dni v tednu, in pokriva številne blagovne znamke, naprave ter operacijske sisteme.7
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HP Elite x2 1012 G1
Tabela specifikacij

Razpoložljiv operacijski sistem

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641

Družina procesorjev2

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

Razpoložljivi procesorji2

Intel® Core™ m7-6Y75 z grafično kartico Intel HD 515 (1,2 GHz, s tehnologijo Intel Turbo Boost tudi do 3,1 GHz, 4 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Core™ m5-6Y57 z grafično
kartico Intel HD 515 (1,1 GHz, s tehnologijo Intel Turbo Boost tudi do 2,8 GHz, 4 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Core™ m5-6Y54 z grafično kartico Intel HD 515 (1,1 GHz, s
tehnologijo Intel Turbo Boost tudi do 2,7 GHz, 4 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Core™ m3-6Y30 z grafično kartico Intel HD 515 (900 MHz, s tehnologijo Intel Turbo Boost tudi do
2,2 GHz, 4 MB predpomnilnika, 2 jedri)

Nabor vezij

Vezje je vgrajeno v procesor

Največja velikost pomnilnika

Največ 8 GB LPDDR3-1866 SDRAM
Opomba o standardnem pomnilniku: Hitrosti prenosa podatkov do 1866 MT/s. Dvokanalni pomnilnik v smeri navzdol (na voljo je 4 ali 8 GB).

Notranji pomnilnik

128 GB Največ 512 GB M.2 SATA SSD3
Največ 180 ali 256 GB M.2 SATA SED SSD3
Največ 256 GB Pogon SSD M.2 PCIe NVMe3

Prikaz

Neposredno povezani izjemno tanki zaslon na dotik FHD BrightView WUXGA+ UWVA eDP z diagonalo 30,48 cm (12 palcev), osvetlitvijo LED od zadaj (1920 x1280) in steklom
Corning® Gorilla® Glass 46

Razpoložljiva grafika

Vgrajen: Grafična kartica Intel® HD 515

Zvočna kartica

Zvok Bang & Olufsen; dva stereo zvočnika; dvokanalni mikrofon

Brezžične tehnologije

Kombinirani brezžični modul Intel® s podporo za dve frekvenčni območji AC 8260 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) WiFi in Bluetooth® 4.2; kombinirani brezžični vmesnik Intel® s podporo za
tri frekvenčna območja AC 18260 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) in vmesnik Bluetooth® 4.2 + WiGig (dodaten); HP hs3110 HSPA+ Mobile Broadband (dodaten); modul HP lt4120
Qualcomm® Snapdragon™ X5 LTE Mobile Broadband (dodaten)4,5

Komunikacije

Prilagojevalnik iz USB 3.0 v gigabitni ethernet (dodaten)

Razširitvene reže

1 priključek microSD; 1 kartica mikro SIM (pri nekaterih modelih)
(Podpira SD, SDHC, SDXC (microSD) do 200 GB)

Vrata in priključki

1 priključek USB Type-C™ s podporo za Thunderbolt™ (priklop, polnjenje in USB 3.1); 1 priključek USB Type-A (USB 3.0); 1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon

Vhodna naprava

Napredna tipkovnica HP (z vmesnikom NFC in bralnikom pametnih kartic) (samo pri nekaterih modelih); potovalna tipkovnica HP (samo pri nekaterih modelih)
Sledilna ploščica z gumbom za vklop/izklop privzeto podpira dvosmerno drsenje, dotike in poteze, drsenje z dvema prstoma ter povečavo/pomanjšavo z dvema prstoma (ščipanje);
digitalno pero HP z gumbom za zagon aplikacij, ki uporablja tehnologijo Wacom
Merilnik pospeševanja, magnetometer, giroskop (kombinirani čip) (tablični računalnik); tipalo za zaznavanje osvetlitve okolja (tablični računalnik); bližina (SAR za WWAN) (tablični
računalnik); NFC (napredna tipkovnica); dva merilnika pospeševanja (potovalna in napredna tipkovnica)

Spletna kamera

Spletna kamera 1080p FHD na sprednji strani z 2 milijonoma slikovnih pik; Kamera 1080p FHD na hrbtni strani s 5 milijoni slikovnih pik6

Razpoložljiva programska oprema

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

Upravljanje varnosti

TPM 2.0; bralnik prstnih odtisov HP (samo pri nekaterih modelih); vgrajeni bralnik pametnih kartic (napredna tipkovnica); overjanje ob vklopu (geslo, prstni odtis); šifriranje pogona
pred zagonom (geslo, prstni odtis, nekatere pametne kartice); HP BIOSphere s tehnologijo HP Sure Start; modul Absolute Persistence; Microsoft Defender12,13,14

Napajanje

45-vatni pametni napajalnik za izmenični tok USB Type-C™
4-celični litij-ionski polimerni akumulator 40 Whr z dolgo življenjsko dobo (tablični računalnik)
do 10 ur in 15 minut16

Mere

300 x 213,5 x 8,05 mm (tablični računalnik); 300 x 213,5 x 13,45 mm (tablični računalnik s potovalno tipkovnico); 300 x 213,5 x 16,45 mm (tablični računalnik z napredno
tipkovnico)

Teža

že od 820 g (tablični računalnik); že od 1205 g (tablični računalnik s potovalno tipkovnico); že od 1270 g (tablični računalnik z napredno tipkovnico)
(Konfiguracija z najmanjšo težo. Teža je odvisna od konfiguracije. Oglejte si navodila QuickSpecs.)

Okolju prijazno

Nizka količina halogenih snovi15

Ustreznost za električno
učinkovitost

Na voljo je konfiguracija v skladu s standardom ENERGY STAR®

Garancija

Triletna omejena garancija za dele in delo (3/3/0). Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
65-vatna združitvena
postaja HP Elite Thunderbolt
3

Z združitveno postajo HP Thunderbolt 3 lahko ustvarite izjemno zmogljiv in racionalen delovni prostor, v katerem ni
nobenega nereda. Na voljo v treh izvedbah, ki so odvisne od vaših zahtev glede prenosnega računalnika. Zagotovite si
razširljivo napravo, zaslon in omrežno povezljivost, poleg tega pa še hkratno polnjenje sistema z enim preprostim
kablom, ki poteka od združitvene postaje do računalnika HP EliteBook.

Številka izdelka: P5Q54AA

Napredna tipkovnica HP Elite
x2 1012

Izboljšate učinkovitost dela na poti z napredno tipkovnico polne velikosti poslovnega razreda HP Elite x2 1012 G1.1

Zaščitni ovitek HP Elite x2
1012

Dajte napravi HP Elite x2 1012 dodatno plast zaščite na poti s sijajno oblikovanim zaščitnim ohišjem za poslovni razred
HP Elite x2 102.

Usnjena torba HP Elite
Leather Top Load Colombian
Case

Postavite nov standard glede sloga, ko ste na poti. Uporabite torbo HP Elite iz kolumbijskega usnja z nalaganjem od
zgoraj1. To je lepa in razkošna usnjena torba z grobo teksturo, v kateri lahko zavarujete svoje naprave in podatke ter jo po
potrebi razširite, da vanjo pospravite še vsakodnevne pripomočke, pri čemer se njena prostornina ne poveča.

3-letna podpora HP samo za
prenosne računalnike z
zagotovljenim popravilom
na mestu uporabe naslednji
delovni dan

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni
tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo.

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: P5Q65AA

Številka izdelka: T3P15AA

Številka izdelka: T9H72AA

Številka izdelka: U4391E
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HP Elite x2 1012 G1
Opombe k sporočilom
1 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Sistemi bodo morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo, gonilnike in/ali programsko opremo, da bodo lahko v popolnosti izkoriščali funkcije sistemov

Windows. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne zahteve. Obiščite spletno mesto
http://www.microsoft.com.
2 Servis lahko opravijo HP-jeva služba za podporo, HP-jevi potrjeni tehniki, HP-jevi pooblaščeni ponudniki servisa ali udeleženci HP-jevega programa za lastnoročno vzdrževanje. Pojdite na www.hp.com/partners/SMprogram.
3 Za doplačilo ali kot dodatna funkcija.
4 Vgrajeni moduli Qualcomm® Gobi™, ki so na voljo v izbranih izdelkih HP, zahtevajo pogodbo za storitev brezžičnega prenosa podatkov, omrežno podporo in niso na voljo povsod. Pri ponudniku storitev se pozanimajte glede razpoložljivosti in dosegljivosti v svojem
območju. 4G LTE ni na voljo v vseh regijah. Hitrosti povezave se razlikujejo glede na lokacijo, okolje, stanje omrežja in druge dejavnike.
5 Potrebujete operacijski sistem Windows.
6 Za delovanje nekaterih funkcij te tehnologije, kot sta Intel® Active Management in Intel Virtualization, je potrebna programska oprema drugih proizvajalcev. Razpoložljivost prihodnjih aplikacij »navideznih naprav« za tehnologijo Intel vPro je odvisna od drugih
ponudnikov programske opreme.
7 Storitve HP Care so izbirne. Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care se lahko razlikujejo glede na geografsko lokacijo. Storitev lahko začnete uporabljati na dan nakupa strojne opreme. V veljavi so določene omejitve. Za podrobnosti pojdite na spletno
mesto www.hp.com/go/cpc. Za storitve HP veljajo HP-jevi ustrezni storitveni pogoji in določbe, s katerimi se je stranka seznanila ob nakupu. V skladu z veljavno lokalno zakonodajo lahko stranki pripadajo tudi dodatne zakonske pravice, na katere HP-jevi storitveni
pogoji in določbe ali HP-jeva omejena garancija, ki velja za izdelek HP, nimajo nobenega vpliva.
8 Življenjska doba akumulatorja v operacijskem sistemu Windows 10 MM14 je odvisna od različnih dejavnikov, na primer od modela izdelka, konfiguracije, nameščenih aplikacij, funkcij, načina uporabe, funkcij brezžične povezave in nastavitev upravljanja porabe
energije. Največja zmogljivost akumulatorja se s časom in uporabo zmanjša. Za dodatne informacije pojdite na spletno mesto www.bapco.com.

Tehnične specifikacije zanikanja
1 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Sistemi bodo morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne opreme, gonilnikov, programske opreme ali BIOS-a, da boste lahko popolnoma

izkoristili funkcionalnost sistemov Windows. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne
zahteve. Podrobnosti si oglejte na spletnem mestu http://www.microsoft.com.
2 Večjedrna tehnologija je namenjena povečanju zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in
konfiguracijo strojne in programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
3 Za pomnilniške pogone je 1 GB = 1 milijarda bajtov. TB = 1 bilijon bajtov. Dejanska formatirana kapaciteta je manjša. Do 30 GB je rezerviranega za programsko opremo, ki je namenjena za obnovitev sistema (pri operacijskem sistemu Windows 10).
4 Brezžična povezava je izbirna dodatna funkcija, ki zahteva brezžično dostopno točko in internetno storitev. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
5 Funkcija Mobile Broadband je dodatna funkcija in zahteva tovarniško konfiguracijo. Za uporabo je treba skleniti ločeno storitveno pogodbo. Za podrobnosti o tem, ali je storitev dosegljiva in na voljo, se pozanimajte pri dobavitelju. Hitrosti povezave se razlikujejo
glede na lokacijo, okolje, stanje omrežja in druge dejavnike. Omrežje 4G LTE ni na voljo v vseh izdelkih in regijah.
6 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.
7 Funkcija ePrint zahteva internetno povezavo s HP-jevim spletnim tiskalnikom. Zahtevana je registracija računa HP ePrint. Za seznam primernih tiskalnikov, podprtih dokumentov, vrst slik in celotne podrobnosti pojdite na www.hp.com/go/businessmobileprinting.
8 Storitev Skype ni na voljo na Kitajskem. Potrebujete dostop do interneta.
9 HP Touchpoint Manager zahteva nakup naročnine in podpira operacijske sisteme Android™, iOS in Windows 7 ali novejše ter osebne računalnike, prenosnike, tablične računalnike in pametne telefone različnih proizvajalcev. Ni na voljo v vseh državah; za
informacije o razpoložljivosti pojdite na www.hp.com/touchpoint.
10 Pakete gonilnikov HP, HP System Software Manager (SSM), pripomoček za konfiguriranje HP BIOS (BCU) in HP CIK za Microsoft SCCM lahko brezplačno prenesete s spletnega mesta HP za upravljanje na naslovu www.hp.com/go/clientmanagement.
11 LANDesk je dodatna funkcija, ki je naprodaj ločeno. Upravljane naprave morajo biti povezane s strežnikom za upravljanje. Za funkcije, ki temeljijo na lokaciji, potrebujete aktivno storitev vzdrževanja LANdesk. Funkcija brisanja izvede »ponastavitev sistema
Windows 8« in zahteva operacijski sistem Windows 8. Funkcija zaklepanja izvede »zaklepanje računalnika« Windows.
12 Funkcije HP BIOSphere se lahko razlikujejo glede na platformo in konfiguracijo osebnega računalnika.
13 Modul BIOS Absolute Persistence je privzeto izklopljen in se aktivira, ko stranka kupi in aktivira naročnino. Storitve so lahko omejene. Za razpoložljivost zunaj ZDA se obrnite na podjetje Absolute. Storitev izbirne naročnine na garancijo popolne obnovitve Absolute
Recovery Guarantee je omejena garancija. V veljavi so določeni pogoji. Za dodatne podrobnosti pojdite na http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Če uporabite storitev Data Delete, se plačilo garancije za obnovitev (Absolute
Recovery Guarantee) izniči in razveljavi. Za uporabo storitve Data Delete mora stranka najprej podpisati pogodbo o vnaprejšnji pooblastitvi in ustvariti PIN ali pri podjetju Absolute Software kupiti enega ali več žetonov RSA SecurID.
14 Microsoft Defender: za posodobitve morate privoliti v sodelovanje, potrebujete pa tudi internetno povezavo.
15 Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi.
16 Življenjska doba akumulatorja v operacijskem sistemu Windows 10 MM14 je odvisna od različnih dejavnikov, na primer od modela izdelka, konfiguracije, nameščenih aplikacij, funkcij, načina uporabe, funkcij brezžične povezave in nastavitev upravljanja porabe
energije. Največja zmogljivost akumulatorja se s časom in uporabo zmanjša. Za dodatne informacije pojdite na spletno mesto www.bapco.com.

Več informacij na
www.hp.eu/notebooks
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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