Φύλλο δεδομένων

Αποσπώμενος υπολογιστής HP x2 210 G2
Πέντε ευέλικτες λειτουργίες. Μία ακαταμάχητη τιμή.
Ποιος έχει χρόνο για μια συσκευή που
κάνει μόνο ένα πράγμα; Όταν η
εργασία απαιτεί ευελιξία, χρειάζεστε
έναν φορητό υπολογιστή που να
μπορεί να συμβαδίσει. Καθώς έχει
σχεδιαστεί για το εργατικό δυναμικό
των πωλήσεων, τις μικρές
επιχειρήσεις και τους
μετακινούμενους επαγγελματίες,
αυτός ο ευέλικτος αποσπώμενος
υπολογιστής HP x2 210 παρέχει
πέντε λειτουργίες στην τιμή της μίας.

Η HP συνιστά Windows 10 Pro.
● Windows 10 Pro1

Αποσπώμενο και προσαρμοζόμενο.

● Σας πηγαίνουμε πέρα από τις λειτουργίες φορητού υπολογιστή και tablet με τις δυνατότητες εγγραφής, κοινής χρήσης και
παρακολούθησης, που είναι ιδανικές για εργαζομένους, εντός και εκτός γραφείου. Δημιουργήστε, δείτε και μοιραστείτε
έγγραφα, τελειοποιήστε προτάσεις, εργαστείτε με email και κάντε πολλά περισσότερα. 2

Παραγωγικότητα επιπέδου PC.

● Μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητά εντός και εκτός γραφείου με έναν αποσπώμενο υπολογιστή, που διαθέτει τις
απαραίτητες θύρες και υποστηρίζει ποικίλα προαιρετικά αξεσουάρ, όπως ο σταθμός σύνδεσης HP Elite USB-C™.3

Εύκολη αγορά και συντήρηση.

● Απολαύστε τη σιγουριά που προσφέρουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά διαχείρισης του HP x2 210, η εγγύηση εταιρικού
επιπέδου, η ασφάλεια TPM και οι επιλογές προστασίας μέσω υποστήριξης και υπηρεσιών HP.4

Προσιτή σχεδίαση με έμφαση στο tablet.

● Επωφεληθείτε από μια οικονομική επαγγελματική συσκευή 2-σε-1, που συνδυάζει αξιόπιστη παραγωγικότητα και λεπτή
σχεδίαση κλάσης tablet για τη μέγιστη φορητότητα που απαιτούν τα περιβάλλοντα πωλήσεων και επιχειρήσεων.

Χαρακτηριστικά

● Προστατευτείτε από τις σύγχρονες απειλές και μεγιστοποιήστε τις δυνατότητες διαχείρισης και παραγωγικότητας για τις
επιχειρήσεις, με τα Windows 10 Pro.1
● Βασιστείτε σε έναν πραγματικά επαγγελματικό φορητό υπολογιστή για τη σημαντική παρουσίαση, πρόταση ή εργασία σας.
Διαθέτει ανθεκτική βάση πληκτρολογίου και ευέλικτη άρθρωση 135°.
● Ένας τετραπύρηνος επεξεργαστής Intel® Atom™5 υποστηρίζει αποτελεσματικά τις επιχειρησιακές εφαρμογές σας. Απολαύστε
εξαιρετικά αποτελέσματα με μνήμη έως 4 GB και χώρο αποθήκευσης έως 128 GB.
● Φορτίστε γρήγορα τον HP x2 210, χάρη στην μπαταρία γρήγορης φόρτισης, η οποία σας παρέχει μεγάλη διάρκεια ζωής, για
εργασία εν κινήσει.
● Πραγματοποιήστε βιντεοδιασκέψεις6 με πελάτες και συναδέλφους με την μπροστινή κάμερα HD και βγάλτε φωτογραφίες με
την πίσω κάμερα 5MP.
● Προβάλετε περιεχόμενο HD ασύρματα σε μια αίθουσα διάσκεψης ή στο χώρο των πελατών σας με τη δυνατότητα Miracast.7
● Δημιουργήστε περιεχόμενο, κλείστε συμφωνίες και ολοκληρώστε εργασίες εκτός γραφείου με αξεσουάρ3 που καλύπτουν τις
ανάγκες σας.
● Παρακολουθήστε προληπτικά και αντιμετωπίστε τα προβλήματα IT με το HP Touchpoint Manager.8
● Με τις προαιρετικές υπηρεσίες HP Care Pack με προστασία από τυχαία ζημιά αποφεύγετε το επιπλέον κόστος επισκευής ή
αντικατάστασης και απολαμβάνετε εξυπηρέτηση στον χώρο σας.4
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Αποσπώμενος υπολογιστής HP x2 210 G2
Πίνακας προδιαγραφών

Η HP συνιστά Windows 10 Pro.

Διαθέσιμο λειτουργικό σύστημα

Windows 10 Pro 64 – Η HP συνιστά Windows 10 Pro.1
Windows 10 Home 641

Οικογένεια επεξεργαστή2

Επεξεργαστής Intel® Atom™ x5

Διαθέσιμοι επεξεργαστές2

Intel® Atom™ x5-Z8350 (έως 1,92 GHz, μνήμη cache 2 MB, 4 πυρήνες)

Chipset

Το chipset είναι ενσωματωμένο στον επεξεργαστή

Μέγιστη μνήμη

Έως 4 GB LPDDR3-1866 SDRAM
Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Ταχύτητες μεταφοράς έως 1.866 MT/s. Κολλημένη μνήμη. Δεν παρέχεται δυνατότητα αναβάθμισης των εσωτερικών εξαρτημάτων μνήμης
μετά την εργοστασιακή διαμόρφωση.

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

32 GB Έως 128 GB eMMC3

Οθόνη

Εξαιρετικά λεπτή, αντιθαμβωτική χωρητική οθόνη πολλών σημείων αφής WXGA WLED eDP 25,65 cm (10,1") (1.280 x 800)7

Διαθέσιμα γραφικά

Γραφικά Intel® HD 400

Ήχος

Ήχος HD με DTS Studio Sound™, δύο ηχεία

Τεχνολογία ασύρματης
επικοινωνίας

Σύνθετος προσαρμογέας Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2x2) και Bluetooth® 4.04,5,6
(Συμβατότητα με συσκευές με υποστήριξη Miracast. Υποστήριξη για Intel® WiDi)

Υποδοχές επέκτασης

1 θύρα microSD

Θύρες και υποδοχές

1 USB 3.0 (tablet), 1 USB-C™ 2.0 (tablet), 1 micro HDMI (tablet), 1 σύνθετη ακουστικών/μικροφώνου (tablet), 1 υποδοχή επιτραπέζιας σύνδεσης ακίδων pogo (tablet)

Συσκευή εισόδου

Λεπτό πληκτρολόγιο τύπου island στο 93% του πλήρους μεγέθους με αισθητήρα εικόνας Clickpad (δυνατότητα κινήσεων πολλών σημείων αφής) που λειτουργεί ως κάλυμμα

Webcam

2 ενσωματωμένες κάμερες Web: μπροστινή κάμερα HP TrueVision HD, πίσω κάμερα HP True Vision 5 MP (2.592 x 1.944) με σταθερή εστίαση και υποστήριξη WFOV4,7

Διαθέσιμο λογισμικό

Office με επιλογή αγοράς, HP Touchpoint Manager, HP ePrint, HP Support Assistant, Προαιρετικό HP School Pack8,9,10,12

Διαχείριση ασφάλειας

TPM 2.0

Τροφοδοσία Ισχύος

Τροφοδοτικό AC USB Type-C™ 45 W
Πολυμερών ιόντων λιθίου 2 στοιχείων, 32,5 Wh
Έως 10 ώρες και 15 λεπτά13

Διαστάσεις

26,5 x 17,3 x 0,92 cm (tablet), 26,5 x 18,3 x 2,35 cm (tablet με πληκτρολόγιο)

Βάρος

Από 0,59 kg (tablet). Από 1,2 kg (tablet και πληκτρολόγιο)
(Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.)

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο11

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Πιστοποίηση ENERGY STAR®, εγγραφή EPEAT® Silver όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα/περιοχή,
επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epeat.net.

Εγγύηση

Τυπική περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για ανταλλακτικά και εργασία με επιτόπου απόκριση, ανάλογα τη χώρα (διατίθενται αναβαθμίσεις), περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για την
κύρια μπαταρία
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Η HP συνιστά Windows 10 Pro.

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Προσαρμογέας ασύρματης
οθόνης HP

Μοιραστείτε το περιεχόμενό σας με όλη την αίθουσα διδασκαλίας, στέλνοντάς το ασύρματα από το φορητό
υπολογιστή, το tablet ή το smartphone σας σε οθόνη ή προβολέα με τον προσαρμογέα ασύρματης οθόνης HP και την
ασύρματη τεχνολογία της επιλογής σας.

Αριθμός προϊόντος: J1V25AA

Προσαρμογέας HP Micro
HDMI σε HDMI/VGA

Στείλτε γρήγορα και εύκολα το περιεχόμενο ήχου και εικόνας υψηλής ευκρίνειας από το tablet σας σε μια εξωτερική
οθόνη, τηλεόραση, φορητό υπολογιστή ή προβολέα με τον προσαρμογέα HP Micro HDMI σε HDMI + VGA.

Ενεργή γραφίδα HP Pro
Tablet

Μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητα εν κινήσει με την Ενεργή γραφίδα HP Pro Tablet 4081 που σας επιτρέπει να
γράφετε φυσικά στην οθόνη του HP Pro Tablet 408 G1 και να περιηγείστε στην οθόνη αφής.

Θήκη HP Pro 10 EE G1

Μεταφέρετε το tablet σας με στυλ - κρατώντας το στο χέρι ή κρεμώντας το στον ώμο σας - στο γραφείο ή στην τάξη με
την ανθεκτική και μικρή θήκη HP Pro 10 EE G1, η οποία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προστατεύει το tablet κατά τις
μετακινήσεις σας.

Αριθμός προϊόντος: K8E31AA

Αριθμός προϊόντος: K8P73AA

Αριθμός προϊόντος: L0W36AA

Ποντίκι Bluetooth HP
UltraThin

Αυξήστε την παραγωγικότητά σας με στυλ με το εξαιρετικά λεπτό και κομψό ασύρματο ποντίκι Bluetooth® HP
Ultrathin.

Επιτόπια υποστήριξη HP για
3 έτη με απόκριση την
επόμενη εργάσιμη ημέρα για
φορητό υπολογιστή

Επιτόπια επισκευή, αποστολή εξαρτημάτων και εξυπηρέτηση στο χώρο σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι ειδικοί
μας βρίσκονται στη διάθεσή σας εννέα ώρες την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Αριθμός προϊόντος: L9V78AA

Αριθμός προϊόντος: U4391E
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Η HP συνιστά Windows 10 Pro.

Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης ή/και λογισμικό για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας

των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και η σχετική λειτουργία είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Για τις ενημερώσεις, ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet, καθώς και να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο
μέλλον. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.
2Περιλαμβάνει τα Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile και OneNote.
3Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
4Οι υπηρεσίες HP Care είναι προαιρετικές. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για
λεπτομέρειες: www.hp.com/go/cpc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά
δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.
5Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του
ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με το φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
6Απαιτείται πρόσβαση στο Internet, η οποία διατίθεται ξεχωριστά.
7Η λειτουργία Intel® Wireless Display διατίθεται μόνο στα προϊόντα Intel®. Απαιτείται ξεχωριστός δέκτης Wireless Display με θύρα USB και τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας ή οθόνη με είσοδο HDMI. Για την προβολή εικόνων υψηλής ευκρίνειας απαιτείται
περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας (HD).
8Το HP Touchpoint Manager απαιτεί την αγορά συνδρομής και υποστηρίζει λειτουργικά συστήματα Android™, iOS και Windows 7 ή μεταγενέστερα, καθώς και επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές, tablet και smartphone διαφόρων κατασκευαστών. Δεν
είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες/περιοχές. Για πληροφορίες διαθεσιμότητας: www.hp.com/touchpoint.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της

λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και η σχετική λειτουργία είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Σε ό,τι αφορά τις ενημερώσεις, ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον παροχέα υπηρεσιών Internet, καθώς και να υπάρξουν
πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.
2 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του
ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με το φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
3 Για τη μονάδα αποθήκευσης, 1 GB = 1 δις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 6 GB (στα Windows 10) δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
4 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet, τα οποία δεν περιλαμβάνονται. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
5 Το Miracast είναι μια ασύρματη τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιεί ο υπολογιστής σας για να προβάλλει την οθόνη του σε τηλεοράσεις, προβολείς και συσκευές αναπαραγωγής ροής μέσων, που υποστηρίζουν επίσης την τεχνολογία Miracast. Μπορείτε
να χρησιμοποιείτε το Miracast για να μοιράζεστε ό,τι κάνετε στον υπολογιστή σας ή για παρουσιάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
6Η ενσωματωμένη λειτουργία Intel WiDi είναι διαθέσιμη μόνο σε επιλεγμένες διαμορφώσεις και απαιτεί την ξεχωριστή αγορά προβολέα, τηλεόρασης ή οθόνης υπολογιστή με ενσωματωμένο ή εξωτερικό δέκτη WiDi. Οι εξωτερικοί δέκτες Wi-Di συνδέονται
στον προβολέα, την τηλεόραση ή την οθόνη του υπολογιστή μέσω ενός τυπικού καλωδίου HDMI, το οποίο επίσης πωλείται ξεχωριστά.
7 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
8 Το HP Touchpoint Manager υποστηρίζει λειτουργικά συστήματα Windows, καθώς και επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές, tablet και smartphone διαφόρων κατασκευαστών. Δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες/περιοχές. Για πληροφορίες σχετικά με τη
διαθεσιμότητα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/touchpoint. Για το HP Touchpoint Manager απαιτείται η αγορά συνδρομής.
9 Για το HP ePrint απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή HP με δυνατότητα σύνδεσης στο web και δημιουργία λογαριασμού HP ePrint (για τη λίστα των υποστηριζόμενων εκτυπωτών, εγγράφων και τύπων εικόνας και για άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το
HP ePrint, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/businessmobileprinting).
10 HP Support Assistant: Απαιτείται πρόσβαση στο Internet.
11 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεστε μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε
αλογόνο.
12 To HP School Pack πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετική επιλογή.
13 Η διάρκεια της μπαταρίας στα Windows 10/MM14 εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το μοντέλο του προϊόντος, η διαμόρφωση, οι φορτωμένες εφαρμογές, οι λειτουργίες, η χρήση, η ασύρματη λειτουργία και οι ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας. Η
μέγιστη χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται φυσιολογικά με το χρόνο και τη χρήση. Για περισσότερες λεπτομέρειες: www.bapco.com.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/notebooks
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των ΙΤ στόχων σας. Περισσότερες
πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την HP Inc. κατόπιν άδειας. Η ονομασία Intel είναι εμπορικό σήμα
της Intel Corporation στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Η ονομασία ENERGY STAR και το λογότυπο ENERGY STAR είναι σήματα κατατεθέντα του Οργανισμού
Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ. Για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας DTS, ανατρέξτε στη διεύθυνση patents.dts.com. Κατασκευάστηκε με την άδεια της DTS
Licensing Limited. Η ονομασία DTS, το σύμβολο DTS και ο συνδυασμός ονομασίας και συμβόλου DTS είναι σήματα κατατεθέντα, και η ονομασία DTS Studio Sound
είναι εμπορικό σήμα της DTS, Inc. © DTS, Inc.
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