Specifikace

Odnímatelný počítač HP x2 210 G2
Pět variabilních režimů. Za jednu neodolatelnou cenu.
Kdo má čas používat zařízení, které
zvládne jen jednu věc? Když pracovní
nároky vyžadují flexibilitu, potřebujete
mobilní počítač, který vám ji zajistí.
Všestranný odnímatelný počítač HP x2
210 byl navržen jako pomocník pro
prodejce, malé firmy a mobilní
profesionály a nabízí pět režimů
použití za jednu cenu.

Společnost HP doporučuje systém Windows 10 Pro.
● Windows 10 Pro1

Adaptabilní a odnímatelný.

● Neomezujte se pouze funkcemi notebooku a tabletu a využívejte režimy pro psaní, sdílení a sledování obrazu, které ocení
pracovníci v kanceláři i obchodníci v terénu. Vytvářejte obsah, prohlížejte a sdílejte dokumenty, dokončujte návrhy, vyřizujte
e-maily a provádějte další aktivity. 2

Produktivita rovnající se počítači.

● Zvyšte na maximum produktivitu práce v kanceláři i v terénu s odnímatelným počítačem, který má ve výbavě základní porty a
řadu volitelných příslušenství jako např. dok HP Elite USB-C™.3

Snadné zakoupení i údržba.

● Spolehněte se na moderní funkce správy, záruku podnikové úrovně, zabezpečení TPM a možnosti ochrany ze strany podpory a
služeb HP – to vše přináší HP x2 210.4

Dostupný, tabletový design.

● Pořiďte si cenově dostupný počítač 2 v 1, který spojuje spolehlivou produktivitu s tenkým tabletovým provedením, aby vám
poskytl maximální mobilitu v prodejních a obchodních prostředích.

Funkce

● Zajistěte si ochranu proti bezpečnostním hrozbám dneška a efektivně pracujte s možnostmi správy a produktivními funkcemi
systému Windows 10 Pro.1
● Pořiďte si opravdový pracovní přenosný počítač, který zvládne práci s důležitými prezentacemi, návrhy nebo projekty, i díky
odolné klávesnici s kloubovým otáčením o 135°.
● Čtyřjádrový procesor Intel® Atom™5 efektivně podporuje chod vašich pracovních aplikací. 4 GB paměti a až 128 GB úložného
prostoru vám pomohou dokončit pracovní úkoly.
● Počítač HP x2 210 podporuje rychlé nabíjení díky rychlonabíjecí baterii, která zároveň poskytuje dlouhou životnost při práci mimo
kancelář.
● Pořádejte webové konference6 s klienty a kolegy s využitím přední kamery HD a foťte obrázky pomocí zadní kamery 5 Mpx.
● Bezdrátově promítejte HD obsah v konferenční místnosti nebo u klienta pomocí technologie Miracast.7
● Vytvářejte obsah, uzavírejte smlouvy a dokončujte projekty na cestách s příslušenstvími3, které vyhoví vašim potřebám.
● S aplikací HP Touchpoint Manager můžete aktivně sledovat IT operace a řešit jejich problémy.8
● Volitelné služby HP Care Pack s ochranou před náhodným poškozením pomáhají eliminovat náklady na nečekané opravy nebo
náhradní díly a nabízejí opravu přímo u vás doma nebo na pracovišti.4
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Tabulka s technickými údaji

Společnost HP doporučuje systém Windows 10
Pro.

Dostupný operační systém

Windows 10 Pro 64 – společnost HP doporučuje Windows 10 Pro.1
Windows 10 Home 641

Rodina procesorů2

Procesor Intel® Atom™ x5

Dostupné procesory2

Procesor Intel® Atom™ x5-Z8350 (max. 1,92 GHz, 2 MB mezipaměti, 4 jádra)

Čipová sada

Čipová sada integrovaná s procesorem

Maximální paměť

Max. Paměť 4 GB LPDDR3-1866 SDRAM
Poznámka ke standardní paměti: Rychlost přenosu dat až 1 866 MT/s. Pájený paměťový modul. Upgrady interních komponentů týkajících se paměti nejsou k dispozici po uvedení do
tovární konfigurace.

Interní paměť

32 GB Max. 128 GB eMMC3

Monitor

25,65cm (10,1") ultra tenký kapacitní vícedotykový displej WLED eDP s antireflexní úpravou a rozlišením WXGA (1 280 x 800)7

Dostupná grafika

Grafická karta Intel® HD 400

Zvuk

Zvuk HD s technologií DTS Studio Sound™; Dva reproduktory

Bezdrátové technologie

Kombinovaná karta Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2x2) a Bluetooth® 4.04,5,6
(Kompatibilní se zařízeními s certifikací Miracast. Podpora technologie Intel® WiDi)

Rozšiřující sloty

1 konektor microSD

Porty a konektory

1 port USB 3.0 (tablet); 1 port USB-C™ 2.0 (tablet); 1 port micro HDMI (tablet); 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu (tablet); 1 dokovací kolíkový konektor Pogo (tablet)

Vstupní zařízení

Ostrůvková klávesnice plné velikosti (97 %) s tenkým krytem, vybavená clickpadem s obrazovým snímačem (s podporou vícedotykových gest)

Web kamera

2 pevné integrované webové kamery; Přední kamera HP TrueVision HD; Zadní kamera HP True Vision 5 Mpx s pevným ohniskem (2 592 x 1 944) a podporou WFOV4,7

Dostupný software

Zakoupení produktu Office; HP Touchpoint Manager; HP ePrint; HP Support Assistant; Volitelná sada HP School Pack8,9,10,12

Správa zabezpečení

TPM 2.0

Napájení

Napájecí adaptér 45 W USB Type-C™ (AC)
2článková Li-ion polymerová (32,5 Wh)
Až 10 hodin a 15 minut13

Rozměry

26,5 x 17,3 x 0,92 cm (tablet); 26,5 x 18,3 x 2,35 cm (tablet s klávesnicí)

Hmotnost

Základní hmotnost 0,59 kg (tablet); Základní hmotnost 1,2 kg (tablet s klávesnicí)
(Hmotnost je závislá na konfiguraci.)

Ekologické informace

Nízký obsah halogenů11

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

Certifikace ENERGY STAR®, registrace EPEAT® Silver ve vybraných oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Informace o stavu registrace v jednotlivých zemích
naleznete na stránce www.epeat.net.

Záruka

Jednoletá omezená záruka na standardní náhradní díly a servis v místě zákazníka, v závislosti na oblasti (k dispozici je upgrade), jednoletá omezená záruka na primární baterii
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)

Společnost HP doporučuje systém Windows 10
Pro.

Adaptér pro bezdrátový
přenos obrazu HP

S adaptérem pro bezdrátový přenos obrazu HP můžete sdílet obsah s celou místností prostřednictvím bezdrátového
odeslání ze svého notebooku, tabletu nebo smartphonu na monitor nebo projektor.

Adaptér HP micro-HDMI na
HDMI/VGA

S adaptérem HP Micro na HDMI/VGA můžete rychle a snadno odesílat zvuk a obraz ve vysokém rozlišení ze svého tabletu
na externí monitor, televizor, notebook nebo projektor.

Aktivní pero pro tablet HP
Pro

Zvyšte svou mobilní produktivitu s aktivním perem HP Pro Tablet 408,1 které umožňuje přirozené psaní a ovládání aplikací
na dotykové obrazovce tabletu HP Pro Tablet 408 G1.

Pouzdro HP Pro 10 EE G1

Noste svůj tablet stylově v ruce nebo přes rameno do kanceláře nebo školní třídy v odolném a kompaktním pouzdře HP
Pro 10 EE G1, které bylo navrženo k zajištění ochrany vašeho tabletu na cestách.

Číslo produktu: J1V25AA

Číslo produktu: K8E31AA

Číslo produktu: K8P73AA

Číslo produktu: L0W36AA

Myš HP UltraThin Bluetooth

Zvyšte svou produktivitu se stylovou, ultratenkou bezdrátovou myší HP Bluetooth®, která je super tenká a velmi
elegantní.

Číslo produktu: L9V78AA

3 roky hardwarové podpory
HP následující pracovní den v
místě instalace pro
notebooky

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

Opravy, náhradní díly a servis vám budou zajištěny až ke dveřím hned následující pracovní den. Naši odborníci pracují 9
hodin denně, 5 dní v týdnu.

Číslo produktu: U4391E
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Společnost HP doporučuje systém Windows 10
Pro.

Poznámky pod čarou se zprávami
1Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů nebo softwaru.

Systém Windows 10 je automatická aktualizace, která je vždy dostupná. Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou existovat další požadavky pro aktualizace. Viz http://windows.microsoft.com/cs-CZ.
2Obsahuje aplikace Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile a OneNote.
3Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství.
4Služby HP Care jsou volitelné. Úroveň služeb a doba odezvy služeb HP Care se mohou v různých regionech lišit. Poskytování služby je zahájeno k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá omezení. Podrobnosti naleznete na stránce www.hp.com/go/cpc.
Služby HP se řídí příslušnými podmínkami společnosti HP pro služby poskytované nebo sdělené zákazníkovi v době zakoupení produktu. Zákazník může mít další práva vyplývající z platných místních zákonů. Tato práva nejsou žádným způsobem ovlivněna
podmínkami služeb nebo omezenou zárukou společnosti HP, která se poskytuje na produkt HP.
5Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Výkon a taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním zatížení aplikací a
konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusejí odpovídat výkonu.
6Je vyžadováno samostatně zajištěné připojení k internetu.
7Technologie Intel® Wireless Display je k dispozici pouze pro produkty Intel®. Vyžaduje samostatný přijímač s technologií Wireless Display s portem USB a HDTV nebo monitor se vstupem HDMI. K zobrazení obrazu HD je třeba obsah ve vysokém rozlišení.
8HP Touchpoint Manager vyžaduje zakoupení předplatného a podporuje operační systémy Android™, iOS a Windows 7 nebo vyšší a počítače, notebooky, tablety a smartphony od různých výrobců. Není k dispozici ve všech zemích. Informace o dostupnosti
naleznete na stránce www.hp.com/touchpoint.

Technické specifikace zřeknutí
1 Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů, softwaru nebo

aktualizaci systému BIOS. Systém Windows 10 je automatická aktualizace, která je vždy dostupná. Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou existovat další požadavky pro aktualizace. Více informací naleznete na stránce
http://windows.microsoft.com/cs-CZ.
2 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Výkon a taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním zatížení aplikací a
konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusejí odpovídat výkonu.
3 V případě úložišť: 1 GB = 1 miliarda bytů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 6 GB pevného disku (u systému Windows 10) je rezervováno pro software na obnovu systému.
4 Je zapotřebí bezdrátový přístupový bod a připojení k internetu, které je třeba zajistit samostatně. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená.
5 Miracast je bezdrátová technologie, pomocí které počítač může promítat obraz na televizory, projektory a přehrávače streamovaných médií, které rovněž podporují Miracast. Miracast můžete použít pro sdílení obsahu obrazovky počítače a k promítání prezentací.
Další informace viz: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
6Integrovaná funkce Intel Wi-Di je k dispozici pouze u vybraných konfigurací a vyžaduje samostatně zakoupený projektor, televizor nebo počítačový monitor s integrovaným nebo externím přijímačem Wi-Di. Externí přijímač Wi-Di lze do projektoru, televizoru nebo
počítačového monitoru připojit pomocí standardního kabelu HDMI, který se také prodává samostatně.
7 Ke sledování obrázků ve vysokém rozlišení je třeba obsah HD.
8 HP Touchpoint Manager podporuje operační systémy Windows a počítače, notebooky, tablety a smartphony od různých výrobců. Není k dispozici ve všech zemích. Informace o dostupnosti naleznete na stránce www.hp.com/touchpoint. HP Touchpoint Manager
vyžaduje zakoupení předplatného.
9 Funkce HP ePrint vyžaduje internetové připojení k webové tiskárně HP a registraci účtu HP ePrint (seznam způsobilých partnerů, podpůrné dokumenty, typy obrázků a další podrobnosti o službě HP ePrint naleznete na stránce
www.hp.com/go/businessmobileprinting.
10 HP Support Assistant: Je zapotřebí přístup k internetu.
11 Externí příslušenství, včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií, nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly obdržené po zakoupení nemusejí mít nízký obsah halogenů.
12 Sada HP School Pack se prodává samostatně nebo jako doplněk.
13 Životnost baterie se systémem Windows 10/MM14 se liší v závislosti na různých faktorech, včetně konkrétního modelu, konfigurace, spuštěných aplikací, funkcí, míry využití, bezdrátového připojení a nastavení řízení spotřeby. Maximální kapacita baterie vlivem
dlouhodobého používání přirozeně klesá. Podrobnosti naleznete na stránce www.bapco.com.

Více informací na
www.hp.eu/notebooks
Využijte finanční služby HP

Objevte možnosti měsíčních splátek a plány na obnovu technologií, se kterými budete flexibilnější při plnění vašich IT cílů. Více informací najdete na stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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