Datasheet

HP x2 210 G2 Detachable pc
Vijf flexibele standen. Eén onweerstaanbare prijs.
Wie wil er nog een apparaat dat maar
één ding kan? Het werk vraagt om
flexibiliteit en u zoekt een pc die u dat
geeft. De veelzijdige x2 210
detachable pc biedt vijf gebruiksmodi
voor de prijs van één en is ideaal voor
medewerkers in buitendienst, kleine
bedrijven en mobiele professionals.

HP raadt Windows 10 Pro aan.
● Windows 10 Pro1

Een veelzijdige detachable pc.

● Dit is meer dan alleen een notebook en tablet met modi om te schrijven, te delen en te kijken. Ideaal voor op kantoor en
daarbuiten. Creëer content, bekijk en deel documenten, werk aan offertes, e-mails en meer. 2

De productiviteit van een pc.

● Maximaliseer uw productiviteit op en buiten kantoor met een detachable pc met essentiële poorten en een reeks optionele
accessoires zoals het HP Elite USB-C™ dock.3

Gemak bij aanschaf en onderhoud.

● Werk prettig dankzij de moderne beheerkenmerken van de HP x2 210, garantie voor bedrijven, TPM-beveiliging en
beveiligingsopties van HP support en services.4

Een voordelige tablet en meer.

● Kies een zuinige zakelijke 2-in-1 die betrouwbare productiviteit combineert met de geringe dikte van een tablet en zo de
optimale mobiliteit biedt in verkoop- en bedrijfsomgevingen.

Pluspunten

● Windows 10 Pro beschermt tegen beveiligingsproblemen en biedt krachtige beheer- en productiviteitskenmerken voor
bedrijven.1
● Dankzij de robuuste keyboard-base en de reflexscharnier van 135° is het een echte zakelijke laptop voor belangrijke presentaties,
voorstellen of projecten.
● Een Intel® Atom™ quad-core processor5 ondersteunt uw bedrijfsapplicaties efficiënt. Verzet meer werk met tot 4 GB geheugen
en tot 128 GB opslag.
● Laad uw HP x2 210 snel op met de snel oplaadbare batterij die u onderweg lang van stroom voorziet.
● Vergader via het web6 met klanten en collega's met de HD-camera aan de voorzijde en maak foto's met de 5MP-camera aan de
achterzijde.
● Projecteer draadloos HD-content in een vergaderruimte of op locatie bij een klant met Miracast.7
● Creëer content, sluit deals en voltooi projecten onderweg met accessoires3 die aansluiten bij uw behoeften.
● Bewaak proactief en spoor IT-problemen op met HP Touch Point Manager.8
● Met een optioneel HP Care Pack met Accidental Damage Protection heeft u geen directe kosten voor reparatie of vervanging en
kunt u service op locatie krijgen.4
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Specificatietabel

HP raadt Windows 10 Pro aan.

Beschikbaar besturingssysteem

Windows 10 Pro 64 – HP raadt Windows 10 Pro aan.1
Windows 10 Home 641

Processorfamilie2

Intel® Atom™ x5-processor

Beschikbare processors2

Intel® Atom™ x5-Z8350 (tot 1,92 GHz, 2 MB cache, 4 cores)

Chipset

Chipset is geïntegreerd met de processor

Maximum geheugen

Tot 4 GB LPDDR3-1866 SDRAM
Standaard geheugen, noot: Overdrachtssnelheden tot 1866 MT/sec. Gesoldeerd geheugen. Na configuratie in de fabriek zijn geen interne geheugenupgrades mogelijk.

Interne opslag

32 GB Tot 128 GB eMMC3

Scherm

10,1-inch (25,65-cm) WXGA ontspiegeld WLED eDP ultraplat met capacitief multitouchscherm (1280 x 800)7

Beschikbare grafische oplossingen Intel® HD Graphics 400
Audio

HD audio met DTS Studio Sound™; Twee luidsprekers

Draadloze technologie

Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) en Bluetooth® 4.0 combo4,5,6
(Compatibel met door Miracast ondersteunde apparaten. Ondersteuning voor Intel® WiDi)

Uitbreidingsslots

1 microSD

Poorten en connectoren

1 USB 3.0 (tablet); 1 USB-C™ 2.0 (tablet); 1 micro-HDMI (tablet); 1 hoofdtelefoon/microfoon combo (tablet); 1 pogo-pin dockingconnector (tablet)

Invoerapparaat

93% standaard eilandstijl toetsenbord met dunne klep en beeldsensor klikpad (multitouch bewegingsondersteuning)

Webcam

2 vaste geïntegreerde webcamera's; HP TrueVision HD-camera vóór; HP True Vision 5 MP met vaste brandpuntsafstand (2592 x 1944) WFOV-ondersteuning achter4,7

Beschikbare software

Koop Office; HP Touchpoint Manager; HP ePrint; HP Support Assistant; Optioneel HP School Pack8,9,10,12

Beveiligingsbeheer

TPM 2.0

Voeding

45-watt USB Type-C™-netadapter
2-cels, 32,5-Wh lithium-ion polymeer
Tot 10 uur en 15 minuten13

Afmetingen

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

Gewicht

Vanaf 0,59 kg (tablet); Vanaf 1,2 kg (tablet en toetsenbord)
(Het gewicht is afhankelijk van de configuratie.)

Omgeving

Laag-halogeen11

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd, EPEAT® Silver-registratie waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie www.epeat.net voor registratiestatus per land.

Garantie

1 jaar standaard on-site garantie op onderdelen en arbeid, afhankelijk van het land (upgrades leverbaar), 1 jaar garantie op de primaire batterij
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HP raadt Windows 10 Pro aan.

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP draadloze
schermadapter

Deel uw content met alle aanwezigen door deze draadloos vanaf uw notebook, tablet of smartphone naar een monitor
of projector te sturen met de HP draadloze schermadapter en draadloze technologie naar keuze.

HP micro-HDMI naar
HDMI/VGA-adapter

Verzend high-definition audio en video snel en gemakkelijk van uw tablet naar een externe monitor, tv, notebook of
projector met de HP micro-HDMI naar HDMI+VGA-adapter.

HP Pro Tablet actieve pen

Verhoog uw productiviteit onderweg door met de HP Pro Tablet 408 actieve pen1 op het scherm van de HP Pro Tablet
408 G1 te schrijven en via het touchscreen te navigeren.

Bestelnr.: J1V25AA

Bestelnr.: K8E31AA

Bestelnr.: K8P73AA

HP Pro 10 EE G1 hoes

Draag uw tablet binnen en buiten kantoor of school met de hand of aan een diagonale riem in de stijlvolle, stevige en
compacte HP Pro 10 EE G1 hoes, die uw tablet overal beschermt.

Bestelnr.: L0W36AA

HP UltraThin Bluetooth-muis

Verhoog de productiviteit in stijl met de HP ultradunne draadloze muis, een superdunne, superelegante Bluetooth®-muis.

HP 3 jaar onsite
hardwaresupport op
volgende werkdag voor
notebooks

Een servicetechnicus, onderdelen en onderhoud komen de eerstvolgende werkdag bij u op locatie. Onze experts staan
negen uur per dag, vijf dagen per week voor u klaar.

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

Bestelnr.: L9V78AA

Bestelnr.: U4391E
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Messaging, voetnoten
1Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10 wordt automatisch

bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com.
2Inclusief Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile en OneNote.
3Wordt apart of als optie verkocht.
4HP Care Services zijn als optie verkrijgbaar. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Services variëren afhankelijk van de locatie. De service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk voor meer
informatie op www.hp.com/go/cpc. Voor HP services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de klant worden verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende lokale wetgeving nog andere rechten.
De HP Terms and Conditions of Service en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk vastgelegde rechten.
5Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de
applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel zegt niets over het prestatieniveau.
6Internetservice is vereist en moet apart worden aangeschaft.
7Intel® Wireless Display alleen beschikbaar op Intel®-producten. Een aparte Wireless Display-ontvanger met een USB-poort en een HDTV of monitor met HDMI-ingang is vereist. High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van high-definition beelden.
8Voor HP Touchpoint Manager dient een abonnement te worden aangeschaft, het ondersteunt Android™-, iOS- en Windows 7- of hogere besturingssystemen en pc's, notebooks, tablets en smartphones van verschillende fabrikanten. Niet in alle landen
beschikbaar, kijk op www.hp.com/touchpoint voor informatie over de beschikbaarheid.

Technische specificaties disclaimers
1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software en/of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10

wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com.
2 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en
uw hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel is niet gerelateerd aan het performanceniveau.
3 Bij opslagschijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 6 GB (in Windows 10) is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
4 Wireless access point en internetaansluiting zijn vereist, maar niet inbegrepen. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
5 Miracast is een draadloze technologie waarmee de scherminhoud van uw pc kan worden weergegeven via tv's, projectoren en mediaspelers die Miracast ondersteunen. U kunt Miracast gebruiken om uw pc-scherm te delen en presentaties te geven. Voor meer
informatie: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
6Geïntegreerde Intel WiDi-functionaliteit is beschikbaar op bepaalde configuraties en vereist een apart aan te schaffen projector, tv of computermonitor en een ingebouwde of externe WiDi-ontvanger. Externe WiDi-ontvangers kunnen op de projector, tv of
computermonitor worden aangesloten via een standaard HDMI-kabel, die ook apart verkrijgbaar is.
7 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
$8 HP Touchpoint Manager ondersteunt Windows-besturingssystemen en pc's, notebooks, tablets en smartphones van verschillende fabrikanten. Niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie over beschikbaarheid op www.hp.com/touchpoint. Voor HP
Touchpoint Manager dient een abonnement te worden aangeschaft.
9 Voor HP ePrint zijn een internetverbinding naar een HP webprinter en registratie van een HP ePrint-account vereist (een lijst van compatibele printers, ondersteunde documenten en afbeeldingstypen en andere informatie over HP ePrint is beschikbaar op
www.hp.com/go/businessmobileprinting.
10 HP Support Assistant: Internettoegang is vereist.
11 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde servicecomponenten zijn niet altijd laag-halogeen.
12 HP School Pack wordt apart of als optie verkocht.
13 De batterijlevensduur op Windows 10/MM14 varieert en is afhankelijk van diverse factoren, zoals het model, de configuratie, geladen applicaties, kenmerken, gebruik, draadloze functionaliteit en de voedingsbeheerinstellingen. De maximumcapaciteit van de
batterij neemt in de loop van de tijd en door herhaaldelijk gebruik af. Kijk op www.bapco.com voor meer informatie.

Meer informatie op
www.hp.eu/notebooks
Kies voor HP Financial Services

Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/hpfs.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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