Adatlap

HP x2 210 G2 leválasztható számítógép
Öt sokoldalú üzemmód. Egyetlen ellenállhatatlan áron.
Felejtse el az egyetlen funkciót betöltő
eszközöket! A munkában
rugalmasságra – és rugalmas
számítógépekre van szükség. A
helyszíni értékesítők, kisvállalkozások
és mobil szakemberek
munkastílusához alkalmazkodó
sokoldalú HP x2 210 leválasztható
számítógép öt üzemmódot biztosít
egy számítógép áráért.

A HP a Windows 10 Pro operációs rendszert ajánlja.
● Windows 10 Pro1

Egy rugalmas leválasztható számítógép.

● A notesz- és táblagépek funkcióin túlmutató írási, megosztási és megtekintési üzemmódok ideálisak az irodában és a külső
helyszínen dolgozó üzleti szakemberek számára. Tartalmakat hozhat létre, dokumentumokat tekinthet és oszthat meg,
ajánlatokat véglegesíthet, e-maileket kezelhet és számos további műveletet végezhet el. 2

Az asztali számítógépek teljesítménye.

● A nélkülözhetetlen portokkal és számos opcionális tartozékkal (beleértve a HP Elite USB-C™ dokkolót) felszerelt leválasztható
számítógéppel maximalizálhatja a hatékonyságot az irodán belül és kívül is.3

Könnyen megvásárolható és fenntartható.

● A HP x2 210 modern felügyeleti szolgáltatásai, az üzleti szintű jótállás, a TPM-védelem, illetve a HP-támogatás és
-szolgáltatások által biztosított és védelmi opciók nyugodt használatot biztosítanak.4

Megfizethető, táblagéphez tervezett kialakítás.

● Költséghatékony, kettő az egyben üzleti számítógép, amely a megbízható hatékonyságot a táblagépekéhez hasonlítható vékony
kialakítással kombinálja az értékesítői és üzleti környezetben szükséges maximális mobilitás érdekében.

Szolgáltatások

● A Windows 10 Pro védelmet biztosít a modern biztonsági fenyegetések ellen, és maximalizálja a felügyeleti és termelékenységi
szolgáltatásokat1.
● A tartós billentyűzetalapnak és a 135°-ban visszahajtható csuklóelemnek köszönhetően az üzleti laptopok nyújtotta élményben
lehet része a fontos prezentációk, ajánlatok vagy projektek készítése és kezelése során.
● Az Intel® Atom™ négymagos processzor5 hatékonyan támogatja a vállalati alkalmazásokat. Az akár 4 GB memóriával és 128 GB
tárhellyel minden feladatot elvégezhet.
● Gyorsan feltöltheti a HP x2 210 eszközt a gyorsan töltődő akkumulátorral, amely ráadásul hosszú akkumulátor-üzemidőt
biztosít utazás közben.
● A HP elülső kamerával webkonferenciákat6 tarthat az ügyfeleivel és a munkatársaival, az 5 MP-es hátsó kamerával pedig
képeket készíthet.
● A Miracast segítségével vezeték nélkül vetíthet ki HD tartalmakat a konferenciateremben vagy az ügyfelek telephelyén.7
● Az igényeinek leginkább megfelelő kiegészítőkkel3 készíthet tartalmakat, zárhat le ügyleteket és fejezhet be projekteket külső
helyszíneken.
● A HP Touchpoint Manager8 proaktív felügyeletet és hibaelhárítást biztosít informatikai problémák esetén.
● Az opcionális HP Care Pack csomagok baleseti kár elleni védelemmel segítenek elkerülni az önerőből fizetett javítási vagy
csereköltségeket, és helyben biztosítják a szervizszolgáltatásokat.4
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HP x2 210 G2 leválasztható számítógép
Műszaki jellemzők táblázata

A HP a Windows 10 Pro operációs rendszert
ajánlja.

Elérhető operációs rendszer

Windows 10 Pro, 64 bites – a HP a Windows 10 Pro rendszert ajánlja.1
Windows 10 Home 641

Processzorcsalád2

Intel® Atom™ x5 processzor

Elérhető processzorok2

Intel® Atom™ x5-Z8350 (akár 1,92 GHz, 2 MB gyorsítótár, 4 mag)

Lapkakészlet

A chipkészlet integrálva van a processzorba

Legnagyobb memória

Legfeljebb 4 GB LPDDR3-1866 SDRAM
Standard memória – feljegyzés: Akár 1866 MT/s átviteli sebesség. Forrasztott memória. A memória belső összetevői a gyári összeszerelés után nem bővíthetők.

Belső tárolókapacitás

32 GB Legfeljebb 128 GB eMMC3

Képernyő

25,65 cm-es (10,1 hüvelykes) képátlójú, WXGA, csillogásmentes, WLED eDP ultravékony, kapacitív multi-touch kijelző (1280 x 800)7

Elérhető grafikus kártya

Intel® HD Graphics 400

Hangeszközök

HD hang DTS Studio Sound™ technológiával; Dupla hangszóró

Vezeték nélküli eszközök

Kombinált Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2x2) és Bluetooth® 4.04,5,6
(Kompatibilis a Miracast technológiát támogató készülékekkel. Intel® WiDi-támogatás)

Bővítőhelyek

1 microSD

Portok és csatlakozók

1 USB 3.0 (táblagép); 1 USB-C™ 2.0 (táblagép); 1 micro HDMI (táblagép); 1 kombinált fejhallgató/mikrofon (táblagép); 1 rugós tüskés dokkolócsatlakozó (táblagép)

Bemeneti eszköz

93%-os, teljes méretű, sziget stílusú, vékony fedelű billentyűzet képérzékelős érintőtáblával (a multi-touch kézmozdulatok támogatásával)

Webkamera

2 rögzített és beépített webkamera; Elülső HP TrueVision HD kamera; Hátsó HP True Vision 5 MP-es, rögzített fókuszú (2592 x 1944) széleslátómező-támogatással4,7

Elérhető szoftver

Office vásárlása; HP Touchpoint Manager; HP ePrint; HP Support Assistant; Opcionális HP School Pack8,9,10,12

Adatvédelem kezelése

TPM 2.0

Áramellátás

45 W-os USB Type-C™ tápegység
2 cellás, 32,5 Wh-s lítiumion-polimer
Akár 10 óra és 15 perc13

Méretek

26,5 x 17,3 x 0,92 cm (táblagép); 26,5 x 18,3 x 2,35 cm (táblagép billentyűzettel)

Súly

Kezdő tömeg: 0,59 kg (táblagép); Kezdő tömeg: 1,2 kg (táblagép és billentyűzet)
(A tömeg a konfigurációtól függően változik.)

Környezeti

Alacsony halogéntartalmú11

Energiahatékonysági megfelelés

ENERGY STAR®-tanúsítvány, EPEAT® Silver minősítés, ha elérhető. Az EPEAT minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen
tekinthető meg.

Garancia

1 éves, az alkatrészekre és a helyszíni javításra vonatkozó korlátozott jótállás az országtól függően (meghosszabbítható), 1 éves korlátozott jótállás az elsődleges akkumulátorra
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HP x2 210 G2 leválasztható számítógép
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP vezeték nélküli
megjelenítőadapter

A HP a Windows 10 Pro operációs rendszert
ajánlja.

Tartalmait az egész teremmel megoszthatja: a HP vezeték nélküli megjelenítőadapter és egy tetszőleges vezeték nélküli
technológia segítségével egy kijelzőn vagy projektoron jelenítheti meg a noteszgépén, táblagépén vagy okostelefonján
található tartalmakat.

Termékszám: J1V25AA

HP micro HDMI–HDMI/VGA
adapter

A HP micro HDMI–HDMI + VGA adapternek köszönhetően gyorsan és egyszerűen továbbíthatja a táblagépen található
nagy felbontású audio- és videotartalmakat egy külső kijelzőre, tv-készülékre, noteszgépre vagy projektorra.

HP Pro Tablet aktív toll

A HP Pro Tablet 408 aktív toll1 lehetővé teszi a természetes írásmódot a HP Pro Tablet 408 G1 képernyőjén és az
érintőképernyős navigálást, így maximalizálhatja mobil munkavégzésének hatékonyságát.

Termékszám: K8E31AA

Termékszám: K8P73AA

HP Pro 10 EE G1 tok

A tartós és kompakt kialakítású HP Pro 10 EE G1 tokkal, amely útközben védi a táblagépet, stílusosan, akár kézben vagy
vállon átvetve is hordozhatja táblagépét, miközben úton van.

Termékszám: L0W36AA

HP UltraThin Bluetooth-egér

Érjen el nagyobb hatékonyságot stílusosan a rendkívül vékony, Bluetooth®-kompatibilis HP UltraThin vezeték nélküli
egérrel.

Termékszám: L9V78AA

HP 3 éves, következő
munkanapi, helyszíni
hardvertámogatás
noteszgépekhez

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

A személyes javítási, alkatrészcsere- és szervizszolgáltatás már a következő munkanap házhoz megy. Szakembereink a
hét öt napján, napi kilenc órában állnak a rendelkezésére.

Termékszám: U4391E
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HP x2 210 G2 leválasztható számítógép

A HP a Windows 10 Pro operációs rendszert
ajánlja.

Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1Nem minden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek a Windows funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert, illesztőprogramokat és/vagy szoftvert

igényelhetnek. A Windows 10 frissítése automatikus, és mindig engedélyezve van. Internetszolgáltatói díjak merülhetnek fel, és idővel további követelmények vonatkozhatnak a frissítésekre. További információ: http://www.microsoft.com.
2A termék részét képezi a Word Mobile, az Excel Mobile, a PowerPoint Mobile és a OneNote.
3Külön vagy opcionális szolgáltatásként vásárolható meg.
4A HP Care Services szolgáltatásai opcionálisak. A HP Care Services szolgáltatások szintje és válaszideje a földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napján kezdődik. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások lehetnek
érvényesek. További részletek: www.hp.com/go/cpc. A HP-szolgáltatásokra a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást az ügyfél. Emellett az ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai,
amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott HP-termékhez biztosított HP korlátozott jótállás.
5A többmagos technológia célja egyes szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. A teljesítmény és az órajel-frekvencia az alkalmazások
munkaterhelésétől, illetve a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel számjelzései nem a magasabb teljesítményre utalnak.
6Külön megvásárolható internet-hozzáférés szükséges.
7Az Intel® Wireless Display csak Intel® termékeken érhető el. Ehhez USB-porttal rendelkező különálló Wireless Display vevőkészülékre és HDMI-bemenettel rendelkező HDTV-készülékre vagy monitorra van szükség. A nagy felbontású képminőséghez nagy
felbontású (HD) tartalom szükséges.
8A HP Touchpoint Manager használatához előfizetést kell vásárolni, és támogatja az Android™, az iOS és a Windows 7 és újabb operációs rendszereket, továbbá különféle gyártók asztali számítógépeit, noteszgépeit, táblagépeit és okostelefonjait. Nem minden
országban érhető el. Az elérhetőségre vonatkozó információkért látogasson el a www.hp.com/touchpoint webhelyre.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1 Nem minden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek a Windows funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert, illesztőprogramokat, szoftvert és/vagy

BIOS-frissítést igényelhetnek. A Windows 10 frissítése automatikus, ami mindig engedélyezve van. Internetszolgáltatói díjak merülhetnek fel, és további követelmények vonatkozhatnak idővel a frissítésekre. További információ: http://www.microsoft.com.
2A többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. A teljesítmény és az órajel-frekvencia az alkalmazások
munkaterhelésétől, illetve a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel növekvő számozása nem a növekvő teljesítményt jelenti.
3Tárolómeghajtó esetében 1 GB = 1 milliárd bájt. A formázás utáni tényleges kapacitás kisebb. A helyreállítást végző program számára legfeljebb 6 GB tárhely van lefoglalva (Windows 10 esetén).
4Vezeték nélküli hozzáférési pontot és internetszolgáltatást igényel, ami nem tartozék. A nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott.
5A Miracast egy vezeték nélküli technológia, amellyel kivetítheti számítógépe képernyőjét olyan televíziókra, projektorokra és adatfolyam-továbbítást támogató médialejátszókra, amelyek szintén rendelkeznek Miracast-támogatással. A Miracast használatával
megoszthatja a számítógép képernyőjét, és diavetítést tarthat. További tudnivalók: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
6Az integrált Intel Wi-Di funkció csak bizonyos konfigurációk esetén érhető el, és külön megvásárolható kivetítő, tv-készülék vagy számítógép-monitor szükséges integrált vagy külső Wi-Di vevőegységgel. A külső Wi-Di vevőegységek szabványos, külön
megvásárolható HDMI-kábellel csatlakoztathatók a projektorhoz, televízióhoz vagy számítógép-monitorhoz.
7A HD képminőséghez HD tartalom szükséges.
8A HP Touchpoint Manager támogatja a Windows operációs rendszereket, továbbá különféle gyártók asztali számítógépeit, noteszgépeit, táblagépeit és okostelefonjait. Nem minden országban érhető el. Az elérhetőségre vonatkozó információkért látogasson el a
www.hp.com/touchpoint webhelyre. A HP Touchpoint Manager használatához előfizetés szükséges.
9A HP ePrint használatához HP ePrint-fiók regisztrálása szükséges, valamint internetkapcsolat a webkompatibilis HP nyomtatóhoz (a jogosult nyomtatók, támogatott adathordozók és képtípusok listájának, valamint a HP ePrint további részleteinek
megtekintéséhez látogasson el a www.hp.com/go/businessmobileprinting webhelyre).
10HP Support Assistant: Internet-hozzáférés szükséges.
11 A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériaeszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak.
12A HP School Pack külön vagy opcionális szolgáltatásként vásárolható meg.
13A Windows 10/MM14 akkumulátor üzemideje több tényezőtől, például a termék típusától, a konfigurációtól, a betöltött alkalmazásoktól és szolgáltatásoktól, a használattól, valamint a vezeték nélküli és energiagazdálkodási beállításoktól függ. Az akkumulátor
maximális kapacitása az idővel és a használattal természetes módon csökken. További részletek: www.bapco.com.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/notebooks
Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat

Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További
információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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