Taulukot

HP x2 210 G2 -tietokone irrotettavalla näytöllä
Viisi monikäyttöistä tilaa. Vastustamattomaan hintaan.
Kenellä on aikaa käyttää laitetta, joka
pystyy vain yhteen asiaan? Kun työ
vaatii joustavuutta, tarvitset
kannettavan tietokoneen, joka pysyy
vauhdissa. Irrotettavalla näytöllä
varustettu, monipuolinen HP x2 210
on suunniteltu sopimaan
myyntihenkilöstön, pienten yritysten
ja liikkuvien ammattilaisten tapaan
työskennellä, ja se mahdollistaa viisi
toimintatilaa yhden hinnalla.

HP suosittelee Windows 10 Pro -käyttöjärjestelmää.
● Windows 10 Pro1

Mukautettava tietokone irrotettavalla näytöllä.

● Saat enemmän kuin kannettavan tietokoneen ja tabletin toiminnot kirjoitus-, jako- ja katselutiloilla, jotka soveltuvat erinomaisesti
yritysammattilaisten käyttöön toimistossa ja kentällä. Luo sisältöä, tarkastele ja jaa asiakirjoja, viimeistele ehdotuksia ja
työsähköpostiviestejä sekä paljon muuta. 2

Tietokonemaista tuottavuutta.

● Maksimoi tuottavuus niin toimistossa kuin muuallakin kannettavan tietokoneen avulla, jossa irrotettava näyttö, tarvittavat
liitännät ja erilaisia valinnaisia lisävarusteita, mukaan lukien HP Elite USB-C-™ telakointiasema.3

Helppo ostaa ja huoltaa.

● Voit luottaa HP x2 210:n moderneihin hallintaominaisuuksiin, yritysluokan takuuseen, TPM-suojaukseen ja HP:n tuen ja
palveluiden suojausvaihtoehtoihin.4

Edullinen, tabletin ehdoilla suunniteltu.

● Saat edullisen yritystason kannettavan ja tabletin yhdistelmän, joka yhdistää luotettavan tuottavuuden tabletinohueen
kannettavuuteen, jota kaivataan myynti- ja yritysympäristöissä.

Ominaisuudet

● Auttaa suojaamaan nykypäivän tietoturvauhkia vastaan ja maksimoi liiketoiminnan hallinta- ja tuottavuustoiminnot Windows 10
Pro -käyttöjärjestelmän avulla.1
● Saat aidon kannettavan yritystietokoneen käyttökokemuksen tärkeää esitystä, ehdotusta tai projektia varten. Laitteessa on
kestävä näppäimistöalusta ja 135 asteen automaattinen sarana.
● Intel® Atom™ Quad-Core -suoritin5 tukee tehokkaasti liiketoimintasovelluksiasi. Saa työt valmiiksi jopa 4 Gt:n muistin ja 128 Gt:n
tallennustilan avulla.
● Lataa HP x2 210 -kannettavasi nopeasti lataavan akun avulla, joka tarjoaa myös pitkän akun käyttöajan, kun olet tien päällä.
● Järjestä verkkoneuvotteluja6 asiakkaiden ja kollegoiden kanssa teräväpiirtoisella käyttäjään suunnatulla kameralla ja ota kuvia 5
megapikselin käyttäjästä poispäin suunnatulla kameralla.
● Heijasta langattomasti teräväpiirtosisältöä neuvotteluhuoneessa tai asiakkaan tilassa, jossa on Miracast7-tuki.
● Luo sisältöä, tee sopimuksia ja viimeistele projekteja kentällä käyttämällä tarpeisiisi sopivia varusteita3.
● Voit tarkkailla ja etsiä vikoja proaktiivisesti HP Touchpoint Manager -ohjelmiston avulla.8
● Erikseen hankittavat HP Care Pack -vahinkosuojauspalvelut auttavat välttämään normaalista käytöstä johtuvat korjaus- ja
vaihtokulut – lisäksi palvelu toimitetaan suoraan ovellesi.4
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Taulukko teknisistä tiedoista

HP suosittelee Windows 10 Pro
-käyttöjärjestelmää.

Saatavilla oleva käyttöjärjestelmä Windows 10 Pro (64-bittinen) – HP suosittelee Windows 10 Pro -versiota.1
Windows 10 Home 641
Prosessorituoteperhe2

Intel® Atom™ x5 -prosessori

Saatavilla olevat suorittimet2

Intel® Atom™ x5-Z8350 -suoritin (1,92 GHz, 2 Mt:n välimuisti, neljä ydintä)

Piirisarja

Suorittimeen integroitu piirisarja

Muistin enimmäismäärä

Enintään 4 Gt:n LPDDR3-1866 SDRAM
Vakiomuisti - huomautus: Siirtonopeus jopa 1 866 Mt/s. Juotettu muisti. Muistikomponenttipäivitykset eivät ole saatavilla tehtaalla suoritettavan kokoonpanon jälkeen.

Sisäinen tallennustila

32 Gt Enintään 128 Gt Emmc3

Näyttö

Lävistäjältään 25,65 cm:n (10,1tuuman) erittäin ohut häikäisemätön WXGA WLED eDP -näyttö, jossa on kapasitiivinen monikosketusnäyttö (1280 x 800)7

Saatavilla olevat näytönohjaimet

Intel® HD 400 -näytönohjain

Ääni

HD-ääni DTS Studio Sound™ -äänentoistolla; kaksi kaiutinta

Langattomat tekniikat

Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2×2) ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä4,5,6
(Yhteensopiva Miracast-tuettujen laitteiden kanssa. Intel® WiDi -tuki)

Laajennuspaikat

1 mikro-SD-kortti

Portit ja liittimet

USB 3.0 -portti (tabletti); USB-C™ 2.0 (tabletti); mikro-HDMI-korttipaikka (tabletti); kuuloke–mikrofoni-yhdistelmä (tabletti); pogo-telakointiliitin (tabletti);

Syöttölaite

93 % täysikokoisesta näppäimistöstä, jossa on erotetut näppäimet ja ClickPad-kosketuslevy, jossa on kuvatunnistin (monikosketuseleet käytettävissä).

Web-kamera

2 kiinteää sisäistä verkkokameraa; Käyttäjään suunnattu HP TrueVision -teräväpiirtokamera; Käyttäjästä poispäin suunnattu HP True Vision ( 5 megapikseliä, kiinteä polttoväli
(2592 x 1944) ja WFOV-tuki)4,7

Saatavilla olevat ohjelmistot

Osta Office; HP Touchpoint Manager; HP ePrint; HP Support Assistant; Valinnainen HP School Pack8,9,10,12

Suojauksen hallinta

TPM 2.0

Virtalaitteet

45 watin USB Type-C™ -verkkosovitin
Kaksikennoinen 32,5 Wh:n litiumpolymeeriakku
Jopa 10 tuntia 15 minuuttia13

Mitat

26,5×17,3×0,92 cm (tabletti); 26,5×18,3×2,35 cm (tabletti ja näppäimistö)

Paino

Paino alkaen 0,59 kg (tabletti); Paino alkaen 1,2 kg (tabletti ja näppäimistö)
(Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan.)

Ympäristö

Vähähalogeeninen11

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu, EPEAT® Silver -rekisteröity soveltuvuuden mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Katso maakohtainen rekisteröintitila osoitteesta
www.epeat.net.

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu vakiotakuu osille ja työlle asennuspaikalla maakohtaisesti (päivityksiä saatavana), yhden vuoden rajoitettu takuu perusakulle
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP suosittelee Windows 10 Pro
-käyttöjärjestelmää.

HP:n langattoman näytön
sovitin

Jaa sisältö koko huoneeseen lähettämällä se langattomasti kannettavasta, taulutietokoneesta tai älypuhelimesta
näytölle tai projektoriin valitsemaasi langatonta tekniikkaa tukevan HP:n langattoman näytön sovittimen avulla.

HP:n mikro-HDMI–HDMI/VGA
-sovitin

Lähetä nopeasti ja helposti tablettisi korkealaatuinen ääni- ja videosisältö ulkoiseen näyttöön, televisioon tai projektoriin
HP:n mikro-HDMI-liitännästä HDMI + VGA -sovittimeen.

HP Pro Tablet Active -kynä

Maksimoi tuottavuutesi käyttäessäsi mobiililaitetta HP Pro Tablet 408 Active -kynällä,1 jonka avulla voit kirjoittaa
luonnollisesti HP Pro Tablet 408 G1 -laitteen näyttöön ja käyttää kosketusnäytön toimintoja.

Tuotenumero: J1V25AA

Tuotenumero: K8E31AA

Tuotenumero: K8P73AA

HP Pro 10 EE G1 -suojus

Kanna tablettiasi tyylikkäästi kädessä tai olkapäällä, toimistossa tai luokkahuoneessa sekä niiden ulkopuolella kestävän
ja pienikokoisen HP Pro 10 EE G1 -suojuksen avulla – se on suunniteltu suojaamaan tablettiasi liikkeellä ollessasi.

Tuotenumero: L0W36AA

HP:n erittäin ohut
Bluetooth-hiiri

Tehosta tuottavuuttasi tyylikkäästi HP:n huippuohuella langattomalla hiirellä, joka on erittäin ohut ja erittäin
virtaviivainen Bluetooth®-hiiri.

HP:n 3 vuoden laitteistotuki
kannettaville tietokoneille
seuraavana arkipäivänä
paikan päällä

Mekaanikko, varaosat ja palvelut ovat ovellasi seuraavana työpäivänä. Asiantuntijat ovat töissä yhdeksän tuntia päivässä,
viitenä päivänä viikossa.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Tuotenumero: L9V78AA

Tuotenumero: U4391E
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HP suosittelee Windows 10 Pro
-käyttöjärjestelmää.

Viestin alaviitteet
1 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, ohjaimia ja/tai ohjelmia, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin

hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa
http://www.microsoft.com.
2Tuotepakkauksessa mukana Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile ja OneNote
3 Hankittava erikseen tai lisävarusteina.
4 HP Care -palvelut ovat valinnaisia. HP Care -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/cpc. HP:n palveluihin sovelletaan ostohetkellä
asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.
5Monen ytimen tekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työkuorman ja laitteisto- ja
ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
6Edellyttää internet-yhteyttä, joka on hankittava erikseen.
7Intel® Wireless -näyttö vain Intel®-tuotteissa. Vaatii erillisen langattoman näytön vastaanottimen, jossa on USB-portti sekä HDTV:n tai näytön ja HDMI-tulon. Teräväpiirtokuvan (HD) katseluun tarvitaan teräväpiirtomateriaalia.
8HP Touchpoint Manager edellyttää tilauksen hankintaa, ja se tukee Android™-, iOS- ja Windows 7:ää tai uudempia käyttöjärjestelmiä ja eri valmistajien tietokoneita, kannettavia, tabletteja ja älypuhelimia. Ei saatavilla kaikissa maissa. Katso saatavuustiedot
osoitteesta www.hp.com/touchpoint.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden, ohjaimien, ohjelmien tai BIOS-päivityksen hankkimista, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin

hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa
http://www.microsoft.com.
2 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työnkulkujen ja laitteisto- ja
ohjelmistokokoonpanojen mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
3 Tallennusasemassa 1 Gt = miljardi tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Windows 10 -käyttöjärjestelmässä enintään 6 Gt on varattu järjestelmän palautusohjelman käyttöön.
4 Edellytyksenä on langaton tukiasema ja nternet-palvelu (eivät sisälly toimitukseen). Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua.
5 Miracast on langaton tekniikka, jonka avulla voit heijastaa tietokoneen näytön sisällön televisioruudulle, projektoreihin ja suoratoistaviin mediasoittimiin, jotka tukevat myös Miracast-tekniikkaa. Miracastin avulla voit jakaa tietokoneellasi tekemät asiat ja esittää
diaesityksen. Lisätietoja: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
6 Sisäinen Intel Wi-Di -toiminto on käytettävissä vain tietyissä kokoonpanoissa ja edellyttää erikseen hankittavaa projektoria, televisiota tai tietokonenäyttöä ja sisäistä tai ulkoista Wi-Di-vastaanotinta. Ulkoiset WiDi-vastaanottimet kytketään projektoriin,
televisioon tai tietokonenäyttöön erikseen hankittavalla HDMI-vakiokaapelilla.
7 HD-kuvien katselu edellyttää teräväpiirtosisältöä.
8 HP Touchpoint Manager tukee Windows-käyttöjärjestelmiä sekä eri valmistajien tietokoneita, kannettavia, tabletteja ja älypuhelimia. Ei saatavana kaikissa maissa. Lisätietoja saatavuudesta on osoitteessa www.hp.com/touchpoint. HP Touchpoint Manager
edellyttää tilauksen hankkimista.
9 HP ePrint edellyttää verkkoyhteyttä HP:n verkkoyhteyttä käyttävään tulostimeen ja HP ePrint -tilin rekisteröintiä. Yhteensopivat tulostimet, tuetut asiakirja- ja kuvatiedostotyypit sekä muut HP ePrint -tulostusta koskevat lisätiedot ovat osoitteessa
www.hp.com/go/businessmobileprinting.
10 HP Support Assistant: Edellyttää internet-yhteyttä.
11 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
12 HP School Pack myydään erikseen tai lisävarusteena.
13 Windows 10 -käyttöjärjestelmässä MM14-akun käyttöaika vaihtelee esimerkiksi tietokoneen mallin, kokoonpanon, käytössä olevien sovellusten, ominaisuuksien, käytön, langattoman toiminnan ja virranhallinta-asetusten mukaan. Akun enimmäiskapasiteetti
vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Katso lisätietoja osoitteesta www.bapco.com.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/notebooks
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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