Dataark

HP x2 210 G2-pc, der kan skilles ad
Fem fleksible tilstande. Én uimodståelig pris.
Hvem har overhovedet tid til en
enhed, der kun kan én ting? Når
arbejdet kræver, at du er fleksibel, har
du brug for en mobil pc, der kan følge
med. Den alsidige HP x2 210-pc, der
kan skilles ad, er designet til at kunne
tilpasses sælgere ude i marken,
mindre virksomheder og
professionelle, der arbejder mobilt, og
den giver dig hele fem tilstande til éns
pris.

HP anbefaler Windows 10 Pro.
● Windows 10 Pro1

Kan tilpasses og skilles ad.

● Du kan få mere end bare almindelige funktioner fra bærbare computere og tablet-pc'er ved hjælp af skrive-, delings- og
visningstilstande, der er ideelle til brug på kontoret og på farten. Opret indhold, se og del dokumenter og færdiggør tilbud,
arbejdsrelaterede e-mails og meget mere. 2

Computerlignende produktivitet.

● Du er sikret det højeste niveau af produktivitet, både på kontoret og på farten, takket være den bærbare computer, som kan
skilles ad. Den kommer med en række essentielle porte og tilbehør, der kan tilvælges, herunder en HP Elite
USB-C™-dockingstation.3

Nem at købe og vedligeholde.

● Du kan føle dig tryg med HP x2 210, der har moderne administrationsfunktioner samt garanti i erhvervsklasse, TPM-sikkerhed
og beskyttelsesfunktioner fra HP-support og -tjenester.4

Prisvenligt design beregnet til tablet-pc'er.

● Få et økonomisk 2-i-1-erhvervssystem, som kombinerer pålidelig produktivitet med fantastisk mobilitet, der skyldes det slanke
design, og som efterspørges i salgs- og erhvervsmiljøer.

Fremhævede funktioner

● Med Windows 10 Pro er du med til at beskytte enheden mod moderne sikkerhedstrusler samt maksimere administrations- og
produktivitetsegenskaber til virksomheder.1
● Du kan nyde godt af denne pc til erhvervsbrug, når du skal lave vigtige præsentationer, tilbud eller projekter – med holdbart
tastaturstativ og 135-graders hængsel.
● Alle dine apps til erhvervsbrug understøttes effektivt af en Intel® Atom™-processor5 med fem kerner. Med op til 4 GB
hukommelse og 128 GB lagerplads kan du roligt få arbejdet fra hånden.
● Batteriet i HP x2 oplades hurtigt og har lang levetid, så det holder til at være på farten.
● Med et HD-kamera på forsiden kan du afholde webkonferencer6 med kunder og kolleger, og kameraet på 5 MP på bagsiden er
perfekt til at tage billeder med.
● Visning af HD-indhold via en trådløs forbindelse er muligt i konferencelokalet eller hos kunden ved hjælp af Miracast.7
● Med et udvalg af tilbehør3 som passer til dine behov, kan du oprette indhold, lukke handler og færdiggøre projekter, selv når du er
uden for kontoret.
● Med HP Touchpoint Manager kan du aktivt overvåge og udføre fejlfinding ved it-relaterede problemer.8
● Valgfrie HP Care Pack-løsninger med dækning af hændelige skader hjælper dig med at undgå ekstraudgifter ved reparationer og
ombytninger. Du får desuden service lige til døren.4
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Specifikationstabel

HP anbefaler Windows 10 Pro.

Tilgængelige operativsystemer

Windows 10 Pro 64 – HP anbefaler Windows 10 Pro.1
Windows 10 Home 641

Processorfamilie2

Intel® Atom™ x5-processor

Tilgængelige processorer2

Intel® Atom™ x5-Z8350 (op til 1,92 GHz, 2 MB cache, 4 kerner)

Chipsæt

Chipsættet er indbygget i processoren

Maksimal hukommelse

Op til 4 GB LPDDR3-1866 SDRAM
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder på op til 1866 MT/s. Fastloddet hukommelse. De interne hukommelseskomponenter kan ikke opgraderes efter
fabrikskonfigurationen.

Internt storage

32 GB Op til 128 GB eMMC3

Skærm

Superslank refleksfri WXGA WLED eDP-skærm på 25,65 cm (10,1") med kapacitiv multiberøringsfunktion (1280 x 800)7

Tilgængelige grafikkort

Intel® HD Graphics 400

Lyd

HD-lyd med DTS Studio Sound™; To højttalere

Trådløse teknologier

Kombination af Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2x2) og Bluetooth® 4.04,5,6
(Kompatibel med Miracast-understøttede enheder. Understøttelse af Intel® WiDi)

Udvidelsesstik

1 mikro-SD-stik

Porte og stik

1 USB 3.0 (tablet-pc); 1 USB-C™ 2.0 (tablet-pc); 1 mikro-HDMI (tablet-pc); 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik (tablet-pc); 1 dockingstation med fjederbenstik (tablet-pc)

Inputenhed

Slankt tastatur i 93 % af fuld størrelse, med "island-style"-taster og Clickpad med billedsensor (understøtter håndbevægelser med flere fingre)

Webcam

2 faste integrerede webkameraer; HP TrueVision HD-kamera på forsiden; HP True Vision-kamera på bagsiden med 5 MP og fast fokus (2592 x 1844), understøtter WFOV4,7

Tilgængelig software

Køb Office; HP Touchpoint Manager; HP ePrint; HP Support Assistant; HP School Pack kan tilkøbes som tilbehør8,9,10,12

Sikkerhedsstyring

TPM 2.0

Strømforsyning

45 W Type-C™-vekselstrømsadapter
2-cellers, 32,5 Wh Litiumion-polymer-batteri
Op til 10 timer og 15 minutter13

Mål

26,5 x 17,3 x 0,92 cm (tablet-pc); 26,5 x 18,3 x 2,35 cm (tablet-pc med tastatur)

Vægt

Fra 0,59 kg (tablet-pc); Fra 1,2 kg (tablet-pc og tastatur)
(Vægten afhænger af konfigurationen.)

Miljøansvar

Lav halogen11

Overholdelse af standarder for
energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret, EPEAT® Silver-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. På www.epeat.net du kan se registreringsstatus for hvert
land.

Garanti

1 års begrænset standardservice med reservedele, arbejdskraft og reparation på stedet afhængig af landet (mulighed for opgradering), 1 års begrænset service for primært batteri
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HP anbefaler Windows 10 Pro.

Tilbehør og services (medfølger ikke)
Trådløs skærmadapter fra
HP

Du kan dele indholdet med hele lokalet ved at sende det trådløst fra den bærbare pc, tablet-pc'en eller smartphonen til
en skærm eller projektor med den trådløse HP-skærmadapter og din foretrukne trådløse teknologi.

HP mikro-HDMI til
HDMI/VGA-adapter

Med HP's mikro-HDMI til HDMI + VGA-adapter kan du hurtigt og nemt sende video- og lydindhold i HD-kvalitet fra
tablet-pc'en til en ekstern skærm, et tv, en bærbar computer eller en projektor.

HP Pro Tablet Active-pen

Maksimer din mobile produktivitet ved hjælp af HP Pro Tablet 408-aktiv pen,1 som du kan skrive helt naturligt med på
skærmen på HP Pro Tablet 408 G1 samt navigere med berøringsfølsomme aktiviteter.

Produktnummer: J1V25AA

Produktnummer: K8E31AA

Produktnummer: K8P73AA

HP Pro 10 EE G1-etui

Bær din tablet-pc med stil – i hånden eller over skulderen – på kontoret eller i klasseværelset med det holdbare og
kompakte HP Pro 10 EE G1-etui, som er udviklet til at beskytte tablet-pc'en, når du er på farten.

Produktnummer: L0W36AA

Ultratynd HP Bluetooth-mus

Øg produktiviteten med stil med HP Ultrathin Wireless Mouse, en supertynd og superelegant trådløs Bluetooth®-mus.

HP's 3-års hardwaresupport
næste hverdag på stedet til
Notebooks

Reparationer, reservedele og service klares hos dig næste hverdag. Vores eksperter er til rådighed 9 timer om dagen, 5
dage om ugen.

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: L9V78AA

Produktnummer: U4391E
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HP anbefaler Windows 10 Pro.

Fodnoter
1 Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere og/eller software, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 bliver

automatisk opdateret, og dette er altid aktiveret. Der skal muligvis betales gebyrer til internetudbyderen, og med tiden kan der komme ekstra krav i forbindelse med opdateringer. Se http://www.microsoft.com.
2 Inkluderer Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile og OneNote.
3 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør.
4 HP Care Services kan tilvælges. Tjenesteniveauer og svartider for HP Care Services afhænger af din geografiske placering. Tjenesten træder i kraft på datoen for købet af hardwaren. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Du kan få flere oplysninger på
www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen
måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af den HP-garanti, der følger med HP-produktet.
5 Multicore er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters funktion. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af belastningen fra programmer samt
konfigurationen af hardware og software. Intels nummerering er ikke en målestok for højere ydeevne.
6 Internetadgang kræves og skal anskaffes separat.
7 Intel® Wireless Display fås kun til Intel®-produkter. Kræver en særskilt Wireless Display-modtager med en USB-port og et HDTV eller en skærm med HDMI-indgang. Der kræves HD-indhold, for at der kan ses billeder i HD-opløsning.
8 HP Touchpoint Manager kan kun anvendes af betalende abonnenter og understøttes af operativsystemerne Android™, iOS og Windows 7 og nyere samt af pc'er, bærbare computere, tablet-pc'er og smartphones fra forskellige producenter. Findes ikke i alle lande.
Du kan få flere oplysninger på www.hp.com/touchpoint.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1 Visse funktioner findes ikke i alle udgaver af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 opdateres automatisk – det

er altid aktiveret. Der skal muligvis betales ISP-gebyrer, og andre krav for opdateringer kan være gældende senere Se http://www.microsoft.com.
2 Multi-Core er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af belastningen fra programmer samt
konfigurationen af hardware og software. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
3 I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Der er reserveret op til 6 GB til systemgendannelsessoftware (i Windows 10).
4 Trådløst adgangspunkt og internetforbindelse kræves og er ikke inkluderet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.
5 Miracast er en trådløs teknologi, som kan bruges på computeren, når du vil vise skærmen vist på fjernsyn, projektorer og streaming-afspillere, der understøtter Miracast. Du kan bruge Miracast, når du vil dele det, du sidder med på computeren, eller afspille
diasshow. Der er flere oplysninger på: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
6 Den integrerede Intel Wi-Di-funktion findes kun i visse opsætninger og kræver separat anskaffelse af projektor, tv eller computerskærm med integreret eller ekstern Wi-Di-modtager. Eksterne Wi-Di-modtagere skal sluttes til projektoren, fjernsyns- eller
computerskærmen via et HDMI-standardkabel, der også skal købes separat.
7 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder.
8 HP TouchPoint Manager understøtter Windows-operativsystemerne samt pc'er, bærbare computere, tablet-pc'er og smartphones fra forskellige producenter. Fås ikke i alle lande. Læs mere om udbud på www.hp.com/touchpoint. Der kræves tegning af
abonnement for brug af HP Touchpoint Manager.
9 HP ePrint kræver internetforbindelse til en HP-printer med internetadgang samt oprettelse af en HP ePrint-konto (på www.hp.com/go/businessmobileprinting kan du se en liste over understøttede printere, dokumenter og billedtyper og andre oplysninger om HP
ePrint.
10 HP Support Assistant: Kræver internetadgang.
11 Eksterne strømforsyninger, netledninger, kabler og eksterne enheder er ikke lav-halogen-holdige. Reservedele anskaffet efter køb er muligvis ikke lav-halogen-holdige.
12 HP School Pack sælges separat eller som tilbehør.
13 MM14-batteriets levetid i Windows 10 afhænger af forskellige faktorer, herunder produktmodel, konfiguration, indlæste programmer, funktioner, brug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger. Batteriets maksimale kapacitet reduceres naturligt med
tiden og afhængigt af brugen. Du kan få flere oplysninger på www.bapco.com.

Få mere at vide på
www.hp.eu/notebooks
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og abonnementer på opdateringer, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine IT-mål. Find flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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