Veri sayfası

HP Elite x2 1012 G1
Günümüzün iş dünyası için ustalıkla tasarlanan 2'si 1 arada.
HP Elite x2 1012 ile beklentilerinizin
ötesine geçen güzelliğin ve gücün
keyfini çıkarın. Titiz bir şekilde üretilen
klavyelere sahip bu 2'si 1 arada, zorlu
testlerden geçirilmiştir ve işletmenizin
zorlu taleplerini karşılamak için
üretilen ince ve hafif bir güç
deposudur.
3

● Windows 10 Pro1
● 30,48 cm (12") diyagonal ekran

Tavizsiz taşınabilirlik ve şıklık

● İnanılmaz ince ve şık Elite x2 1012, hareket halindeyken kurumsal sınıf güç, dayanıklılık, isteğe bağlı LTE bağlantısı 4 ve
üretkenlikten taviz vermek istemeyen mobil işgücü ve yöneticiler için şık bir 2'si 1 arada bir çözümdür.

BT için tasarlandı, kullanıcılar beğendi

● Etkileyici BT dostu tasarım. Elite x2 1012, Elite serisine özel küresel kurumsal sınıf güvenlik ve yönetilebilirlik özelliklerini,
kurumsal sınıf dayanıklılığı, yerinde servis hizmeti imkanını,2 küresel sku kullanılabilirliğini ve 180 ülkede destek hizmetini bir
arada sunar.

Çalışma şeklinize göre geliştirilen aksesuarlar

● Ürünle birlikte sunulan ve Wacom teknolojisini kullanarak Uygulama Başlatma özelliğine sahip HP Aktif Kalem ile masanızda veya
yolda çalışırken tüm ihtiyaçlarınızı karşılayın. Aksesuarlar ekleyerek verimliliğinizi artırın. İsteğe bağlı kurumsal yerleştirme
çözümlerini3 ve gelişmiş klavyeleri3 ekleyin.

Özellikler

● Window 10 Pro1 ile kolayca çalışın ve farklı modlar arasında geçiş yapın.
● HP Elite x2 1012 klavye seçenekleri3 ile üretkenlik için sunulan yüksek performanslı klavyeler hareket halindeyken inanılmaz bir
yazma deneyimi sunar.
● Uygulama Başlatma özelliğine sahip HP Aktif Kalemde bulunan endüstrinin tercih ettiği Wacom teknolojisinin hassaslığı ve
doğruluğu ile üretin.
● Verimli performans ve 10 saat 15 dakikalık pil ömrü8 çalışmanıza, internette gezinmenize ve iş arkadaşlarınızla bağlantı
kurmanıza olanak tanır.
● Thunderbolt™ teknolojisine sahip USB-C™ bağlantı noktasıyla aygıtları şarj edin, verileri hızla aktarın ve 4k aygıtlara bağlanın.
● Bang & Olufsen Ses Sistemi, HP Noise Reduction Yazılımı ve ön/arka kamera ile sanal toplantılar gerçekleştirin.
● En son Windows 10 Pro1 ve HP Client Security5 teknolojisi çözümleri sayesinde hassas verilerinizi güvende tutun.
● 2'si 1 arada tasarım ile HP Client Management Solutions5 ve Intel® vPro™ 6 sayesinde yönetim süresini azaltın
● HP Care tarafından sunulan Yardım Masası sayesinde teknik desteği kolaylaştırın. Çok sayıda marka, aygıt ve işletim sistemini
kapsayan ve 7x24 sunulan uygun maliyetli uzmanlığa güvenin.7
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HP Elite x2 1012 G1
Teknik Özellikler Tablosu

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641

İşlemci ailesi2

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

Kullanılabilir İşlemciler2

Intel® Core™ m7-6Y75 ile Intel HD Grafik Kartı 515 (1,2 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 3,1 GHz'e kadar, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ m5-6Y57 ile Intel HD Grafik
Kartı 515 (1,1 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 2,8 GHz'e kadar, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ m5-6Y54 ile Intel HD Grafik Kartı 515 (1,1 GHz, Intel Turbo Boost
Teknolojisi ile 2,7 GHz'e kadar, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ m3-6Y30 ile Intel HD Grafik Kartı 515 (900 MHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 2,2 GHz'e kadar, 4 MB
önbellek, 2 çekirdekli)

Yonga kümesi

Yonga seti işlemciyle tümleşiktir

Azami Bellek

En fazla 8 GB LPDDR3-1866 SDRAM
Standart bellek notu: En fazla 1866 MT/s aktarım hızları. Çift kanal üzerinde bellek (4 GB veya 8 GB seçenekleri)

Dahili depolama

128 GB En fazla 512 GB M.2 SATA SSD3
En fazla 180 GB veya 256 GB M.2 SATA SED SSD3
En fazla 256 GB M.2 PCIe NVMe SSD3

Ekran

30,48 cm (12") diyagonal FHD BrightView WUXGA+ UWVA eDP ultra ince LED arkadan aydınlatmalı dokunmatik ekran (1920 x1280), doğrudan bağlı, Corning® Gorilla® Glass 46

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

Tümleşik: Intel® HD Grafik Kartı 515

Ses

Bang & Olufsen Ses Sistemi; İki stereo hoparlör; Çift mikrofon dizisi

Kablosuz Teknolojileri

Intel® Çift Bantlı Kablosuz-AC 8260 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi ve Bluetooth® 4.2 Birleşimi; Intel® Üç Bantlı Kablosuz-AC 18260 802.11a/b/g/n/ac (2x2) ve Bluetooth® 4.2 + WiGig
Birleşimi (isteğe bağlı); HP hs3110 HSPA+ Mobil Geniş Bant (isteğe bağlı); HP lt4120 Qualcomm® Snapdragon™ X5 LTE Mobil Geniş Bant Modülü (isteğe bağlı)4,5

İletişim

USB 3.0 - Gigabit adaptörü (isteğe bağlı)

Genişletme Yuvaları

1 microSD; 1 mikro SIM (belirli modellerde)
(200 GB'a kadar SD, SDHC, SDXC (microSD) desteği)

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

1 Thunderbolt™ teknolojisini destekleyen USB Type-C™ (yerleştirme, şarj ve USB 3.1); 1 USB Type-A (USB 3.0); 1 kulaklık/mikrofon birleşimi

Giriş cihazı

HP Gelişmiş Klavye (NFC ve akıllı kart okuyucu ile) (belirli modellerde); HP Seyahat Klavyesi (belirli modellerde)
Açma/kapatma düğmeli ,dokunmatik yüzey varsayılan olarak etkin olan 2 yönlü kaydırma, dokunma ve hareketlerini, iki parmakla kaydırmayı ve iki parmakla yakınlaştırmayı
(sıkıştırma) destekler. Wacom teknolojisiyle Uygulama Başlatma düğmesine sahip HP Aktif Kalem
Hız ölçer Manyetikölçer, Gyro (Birleşik çip) (tablet);Ortam ışığı sensörü (tablet); Yakınlık algılayıcı (WWAN için SAR) (tablet); NFC (gelişmiş klavye); İki Hız Ölçer (seyahat ve gelişmiş
klavye)

Web kamerası

2 MP FHD 1080p ön web kamera; 5 MP FHD 1080p arka kamera6

Kullanılabilir Yazılımlar

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

Güvenlik Yönetimi

TPM 2.0; HP Parmak İzi Okuyucusu (belirli modellerde); Tümleşik akıllı kart okuyucu (gelişmiş klavye); Açılışta Kimlik Doğrulama (parola, parmak izi); Sürücü şifreleme ile önyükleme
(parola, parmak izi, belirli akıllı kartlar); HP Sure Start özellikli HP BIOSphere; Absolute Persistence Modülü; Defender12,13,14

Güç

45 W Akıllı USB Type-C™ AC adaptörü
4 hücreli, uzun ömürlü 40 WHr Lityum İyon polimer (tablet);
10 saat 15 dakikaya kadar16

Boyutlar

300 x 213,5 x 8,05 mm (tablet); 300 x 213,5 x 13,45 mm (seyahat klavyeli tablet); 300 x 213,5 x 16,45 mm (gelişmiş klavyeli tablet)

Ağırlık

En düşük ağırlık 820 g (tablet); En düşük ağırlık 1205 g (seyahat klavyeli tablet); En düşük ağırlık 1270 g (gelişmiş klavyeli tablet);
(En düşük ağırlık yapılandırması. Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir. Bkz: QuickSpecs.)

Çevre koruma

Düşük halojen15

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® sertifikalı yapılandırmalar mevcuttur

Garanti

3 yıllık sınırlı parça, işçilik (3/3/0) garantisi. Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.
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HP Elite x2 1012 G1
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Elite 65 W Thunderbolt 3
Yer. İst.

HP Thunderbolt 3 Yerleştirme İstasyonu ile dağınıklık olmadan dikkat çekecek derecede güçlü ve standart bir çalışma
alanı oluşturun. Dizüstü bilgisayar gereksinimlerinize göre 3 farklı seçenek halinde sunulur. Yerleştirme istasyonundan HP
EliteBook bilgisayarınıza uzanan tek bir kablo sayesinde kapsamlı aygıt, ekran ve ağ bağlantısıyla aynı anda şarj olanağına
sahip olun.

Ürün numarası: P5Q54AA

HP Elite x2 1012 Gelişmiş
Klavye

Kurumsal sınıf, tam boyutlu HP Elite x2 1012 G1 Gelişmiş Klavye1 ile iş için nereye giderseniz gidin verimliliğinizi artırın.

HP Elite x2 1012 Koruyucu
Çanta

Gün boyu nereye giderseniz gidin şık, iş sınıfı HP Elite x2 102 Koruyucu Kılıf sayesinde HP Elite x2 1012 aygıtınız için ek
korumaya sahip olun.

HP Elite Üstten Açılır
Kolombiya Derisi Çanta

Aygıtlarınızı ve verilerinizi koruyan ve tüm günlük eşyalarınızı taşıyacak şekilde genişletilebilen sırçalı şık deri çanta HP
Elite Üstten Açılır Kolombiya Derisi Çanta1 ile hareket halindeyken yeni bir tarz yaratın.

HP 3 yıllık Sonraki iş günü
Yerinde Dizüstü Bilgisayar
Hizmeti

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş gününde yerinde onarım hizmeti alın.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

Ürün numarası: P5Q65AA

Ürün numarası: T3P15AA

Ürün numarası: T9H72AA

Ürün numarası: U4391E
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HP Elite x2 1012 G1
Mesaj Altbilgileri
1 Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü ve/veya yazılımlar gerektirebilir. Windows 10 otomatik olarak güncelleştirilir; bu

özellik her zaman etkindir. Zaman içinde, güncelleştirmeler için ISS ücretleri ve ek gereklilikler söz konusu olabilir. Bkz. http://www.microsoft.com.
2 Servis hizmeti HP Destek, HP Sertifikalı teknisyenler, HP Yetkili Hizmet Sağlayıcılar veya HP'nin Self Maintainer programı katılımcıları tarafından sunulur. Bkz. www.hp.com/partners/SMprogram.
3 Ayrı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
4 Yerleşik Qualcomm® Gobi™ modülleri belirli HP ürünlerinde mevcuttur; kablosuz veri hizmet sözleşmesi ve şebeke desteği gerektirir ve tüm bölgelerde mevcut değildir. Kapsama alanı ve uygunluğu belirlemek için hizmet sağlayıcısına başvurun. 4G LTE tüm
bölgelerde mevcut değildir. Bağlantı hızları konum, çevre, ağ koşulları ve diğer etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterir.
5 Windows gerektirir.
6 Bu teknolojinin Intel® Etkin yönetim teknolojisi ve Intel Sanallaştırma teknolojisi gibi bazı işlevsellikleri, çalışabilmek için ek bir üçüncü taraf yazılımı gerektirir. Gelecekte Intel vPro teknolojisi için "sanal cihaz" uygulamalarının bulunup bulunmayacağı, üçüncü taraf
yazılım sağlayıcılarına bağlıdır.
7 HP Care Hizmetleri isteğe bağlıdır. HP Care Hizmetleri'nin hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişiklik gösterebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz.
www.hp.com/go/cpc. HP hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma sırasında Müşteriye bildirilen ilgili HP şart ve koşullarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca ek yasal haklara sahip olabilir ve HP hizmet şart ve koşulları veya HP Ürünü ile birlikte
sağlanan HP Sınırlı Garantisi bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.
8 Windows 10 MM14 pil ömrü; ürün modeli, yapılandırma, yüklü uygulamalar, özellikler, kullanım, kablosuz ağ işlevleri ve güç yönetimi ayarları gibi çeşitli etkenlere göre değişiklik gösterir. Maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması
doğal bir durumdur. Daha fazla bilgi için www.bapco.com adresine bakın.

Teknik özellikler yasal uyarılar
1 Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım ve/veya BIOS güncelleştirmesi gerektirebilir. Windows 10 otomatik

olarak güncelleştirilir; bu özellik her zaman etkindir. Zaman içinde, güncelleştirmeler için ISS ücretleri ve ek gereklilikler söz konusu olabilir. Bkz. http://www.microsoft.com.
2 Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve
yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir.
3 Depolama sürücüleri için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. Sistem kurtarma yazılımı için 30 GB'a kadar (Windows 10 için) sistem disk alanı ayrılmıştır.
4 Kablosuz bağlantı, isteğe bağlı bir eklenti özelliğidir ve kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerektirir. Kullanılabilecek genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
5 Mobil Geniş Bant, isteğe bağlı bir özelliktir ve fabrika yapılandırması gerektirir. Kullanım için ayrı olarak satın alınan hizmet sözleşmesi gerekir. Bölgenizdeki kapsama alanı ve kullanım bilgileri için hizmet sağlayıcınıza başvurun. Bağlantı hızları; konum, çevre, ağ
koşulları ve diğer etkenlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. 4G LTE özelliği, bazı ürünlerde ve bazı bölgelerde mevcut değildir.
6 HD görüntüleri görebilmek için HD içerik gerekir.
7 ePrint özelliği için HP web özellikli yazıcının internete bağlı olması gerekir. HP ePrint hesap kaydı gerekir. Uygun yazıcılar, desteklenen belgeler ve görüntü türlerinin bir listesi ve tüm ayrıntılar için bkz. www.hp.com/go/businessmobileprinting
8 Skype uygulaması Çin'de sunulmamaktadır. İnternet erişimi gerekir.
9 HP Touchpoint Manager uygulaması abonelik satın alınmasını gerektirir ve Android™, iOS ve Windows 7 veya daha yeni işletim sistemlerini ve çeşitli üreticilerin bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarını destekler. Tüm ülkelerde kullanılamayabilir,
kullanılabilirlik bilgisi için bkz. www.hp.com/touchpoint.
10 HP Sürücü Paketleri, HP System Software Manager (SSM), HP BIOS Config Utility (BCU) ve SCCM için HP CIK; HP yönetilebilirlik web sitesinden ücretsiz indirilebilir: www.hp.com/go/clientmanagement.
11 LANDesk ayrı satılan isteğe bağlı bir özelliktir. Yönetilen aygıtların yönetim sunucusuna bağlanması gerekir. Konuma dayalı işlevler için etkin LANdesk bakım hizmeti gerekir. Silme işlevi, "Windows 8 Sıfırlama" işlemini uygular ve Windows 8 gerektirir. Kilitleme
işlevi, Windows “Bilgisayarı Kilitle” işlemini gerçekleştirir.
12 HP BIOSphere özellikleri bilgisayarın platformuna ve yapılandırmasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
13 Devre dışı olarak gönderilen BIOS Absolute Persistence modülü müşteriler bir abonelik satın alıp etkinleştirdiklerinde devreye girer. Hizmet sınırlı olabilir. ABD dışında kullanılabilirlik için Absolute'a danışın. İsteğe bağlı Absolute Kurtarma Garantisi abonelik hizmeti,
sınırlı garanti ile sunulur. Belirli koşullar geçerlidir. Ayrıntıların tamamı için bkz.: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Veri Silme hizmeti kullanılırsa, Kurtarma Garantisi ödemesi geçersiz kalır. Veri Silme hizmetini kullanmak
için, müşterilerin önce bir Ön Yetkilendirme Sözleşmesi imzalamaları ve bir PIN oluşturmaları veya Absolute Software'den bir veya birden çok RSA SecurID belirteci satın almaları gerekir.
14 Defender: güncelleştirilmeler için kayıt olunması ve internet bağlantısı gerekir.
15 Dış güç kaynakları, güç bağlantıları, kabloları ve çevre birimleri düşük halojen değildir. Satın aldıktan sonra edineceğiniz servis parçaları düşük halojenli olmayabilir.
16 Windows 10 MM14 pil ömrü; ürün modeli, yapılandırma, yüklü uygulamalar, özellikler, kullanım, kablosuz ağ işlevleri ve güç yönetimi ayarları gibi çeşitli etkenlere göre değişiklik gösterir. Maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması
doğal bir durumdur. Daha fazla bilgi için www.bapco.com adresine bakın.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/notebooks
HP Finans Hizmetleri ile çalışın

BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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