Dataark

HP x2 210 G2 hybrid-PC
Fem fleksible moduser. En uimotståelig pris.
Hvem har tid til en enhet som kun gjør
én ting? Når livet krever fleksibilitet,
trenger du en mobil PC som kan holde
tritt. Den allsidige PC-en HP x2 210 er
laget for å passe måten
salgsmedarbeidere i felten, små
bedrifter og mobile medarbeidere
jobber på, og den gir deg fem
moduser til prisen av én.

HP anbefaler Windows 10 Pro.
● Windows 10 Pro1

En tilpassbar hybrid.

● Ta det ett skritt lenger enn funksjonene til en bærbar PC og et nettbrett, med skrivings-, delings- og visningsmoduser, som både
er ideelle på kontoret og i felten. Lag innhold, vis og del dokumenter, lag forretningsplaner, skriv e-post og mye mer. 2

PC-lignende produktivitet.

● Få maksimal produktivitet på og utenfor kontoret med en hybrid som er utstyrt med alle nødvendige porter og et utvalg av
tilleggsutstyr inkludert HP Elite USB-C™-dokking.3

Lett å kjøpe og vedlikeholde.

● Vær trygg med HP x2 210s moderne administrasjonsfunksjoner, garanti i bedriftsklassen, TPM-sikkerhet og
beskyttelsesalternativer fra HPs kundestøtte og -tjenester.4

Rimelig nettbrett-først-design.

● Få en kostnadseffektiv 2-i-1-bedriftsløsning, som kombinerer pålitelig produktivitet med tykkelsen til et nettbrett for maksimal
mobilitet, noe man lengter etter i salgs- og forretningsmiljøer.

Med

● Bidra til å beskytte mot dagens sikkerhetstrusler, og få mest mulig ut av funksjoner for administrasjon og produktivitet for
bedrifter med Windows 10 Pro.1
● Få opplevelse av en sann bærbar bedrifts-PC til den viktige presentasjonen, forslaget eller prosjektet med en holdbar
tastaturbase og 135° reflekshengsel.
● En Intel® Atom™ firekjerners prosessor5 støtter effektivt dine forretningsprogrammer. Få jobben gjort med opptil 4 GB minne og
opptil 128 GB lagringsplass.
● Lad din HP x2 210 med hurtigladningsbatteriet som også gir deg lang batteritid når du reiser.
● Hold Internettkonferanser 6 med kunder og kolleger med et HD-frontkamera og ta bilder med et 5 MP bakkamera …
● Projiser HD-innhold trådløst i et konferanserom eller hos kunder med Miracast.7
● Lag innhold, fullfør avtaler og prosjekter i felten med tilbehør3 som passer dine behov.
● Du kan overvåke og feilsøke IT-problemer proaktivt med HP Touchpoint Manager.8
● Valgfrie HP Care Packs med uhellsbeskyttelse hjelper deg å unngå uforutsette reparasjons- eller innbyttekostnader og kan levere
service på døren.4
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Spesifikasjonstabell

HP anbefaler Windows 10 Pro.

Tilgjengelig operativsystem

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

Prosessorfamilie2

Intel® Atom™ x5-prosessor

Tilgjengelige prosessorer2

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

Brikkesett

Brikkesett er integrert i prosessor

Maksimalt minne

Inntil 4 GB LPDDR3-1866 SDRAM
Merknad om standardminne: Overføringshastighet opptil 1866 MT/s. Minne loddet fast. De interne minnekomponentene kan ikke oppgraderes etter fabrikkonfigureringen.

Internminne

32 GB Inntil 128 GB eMMC3

Skjerm

WXGA antirefleks WLED eDP ultratynn skjerm med kapasitiv flerberøring på 25,65 cm (10,1" diagonalt) (1280 x 800)7

Tilgjengelig grafikk

Intel® HD Graphics 400

Lyd

HD-lyd med DTS Studio Sound™; To høyttalere

Trådløsteknologi

Kombinert Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) og Bluetooth® 4.04,5,6
(Kompatibel med enheter som støttes av Miracast. Støtte for Intel® WiDi)

Utvidelsesspor

1 microSD

Porter og kontakter

1 USB 3.0 (nettbrett); 1 USB-C™ 2.0 (nettbrett); 1 mikro-HDMI (nettbrett); 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt (nettbrett); 1 pogo-pin dokkingkontakt (nettbrett)

Inndataenhet

Tynt dekseltastatur i 93 % av full størrelse i "island"-stil med bildesensor-Clickpad (flerberøringsbevegelser aktivert)

Webcam

2 fast integrerte webkameraer; HP TrueVision HD-frontkamera; HP TrueVision 5 MP fast fokus bakkamera (2592 x 1944) med støtte for WFOV4,7

Tilgjengelig programvare

Kjøp Office; HP Touchpoint Manager; HP ePrint; HP Support Assistant; Valgfri HP School Pack8,9,10,12

Sikkerhetsadministrasjon

TPM 2.0

Strøm

45 W USB Type-C™ strømadapter
2-cellers, 32,5 Wh litiumionpolymer
Opptil 10 timer og 15 minutter13

Mål

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

Vekt

Starter på 0,59 kg (nettbrett); Starter på 1,2 g (nettbrett og tastatur)
(Vekten varierer med konfigurasjonen.)

Miljømessig

Lavhalogen11

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert, EPEAT® Silver-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Se www.epeat.net for registreringsstatus per land.

Garanti

1 års standard begrenset garanti, deler og arbeid på stedet, avhengig av land (oppgraderinger tilgjengelig), 1 års begrenset garanti på primærbatteri
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HP anbefaler Windows 10 Pro.

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP trådløs skjermadapter

Del innhold med hele rommet ved å sende det trådløst fra den bærbare PCen, nettbrettet eller smarttelefonen til en
skjerm eller projektor med HP trådløs skjermadapter og den foretrukne trådløse teknologien.

Produktnummer: J1V25AA

HP mikro-HDMI til
HDMI/VGA-adapter

Du kan raskt og enkelt sende nettbrettets HD-lyd og -video til en ekstern skjerm, TV, bærbar PC eller projektor med HP
mikro-HDMI til HDMI + VGA-Adapter.

HP Pro Tablet Active Pen

Maksimer produktiviteten med HP Pro-nettbrett 408 aktiv penn, 1 som gjør det mulig å skrive naturlig på HP
Pro-nettbrett 408 G1-skjermen, og navigere berøringsskjermaktiviteter.

Produktnummer: K8E31AA

Produktnummer: K8P73AA

HP Pro 10 EE G1 hylster

Frakt nettbrettet ditt med stil – i hånden eller med en skulderstropp – både på og utenfor kontoret eller klasserommet
med den holdbare og kompakte HP Pro 10 EEG1-vesken, som er laget for å bidra til å beskytte nettbrettet på farten.

Produktnummer: L0W36AA

HP UltraThin Bluetooth-mus

Øk produktiviteten med stil ved hjelp av HP Ultrathin Wireless Mouse, en supertynn, superstilig Bluetooth®-mus.

HP 3 år maskinvarestøtte på
stedet neste virkedag for
bærbar PC

Du får personlig reparasjon, deler og service på døren neste virkedag. Våre eksperter er på jobben ni timer per dag, fem
dager i uken.

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: L9V78AA

Produktnummer: U4391E
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Fotnoter
1Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradering og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere og/eller programvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres

automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se http://www.microsoft.com.
2Inkluderer Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile og OneNote.
3Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
4HP Care Services er valgfrie. Tjenestenivåer og svartider for HP Care-tjenester kan variere avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Visse begrensninger gjelder. Besøk www.hp.com/go/cpc for mer informasjon. HP-tjenester
reguleres av de gjeldende vilkårene for HP-tjenester som kunden fikk oppgitt skriftlig eller muntlig på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs
betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.
5Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare kan dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer avhengig av programmets arbeidsbelastning og
konfigurasjonen av maskinvare og programvare. Intels nummerering er ikke et mål på høyere ytelse.
6Internett-tilgang kreves og selges separat.
7Intel® Wireless Display bare tilgjengelig på Intel®-produkter. Krever en separat Wireless Display-mottaker med en USB-port og en HDTV eller skjerm med HDMI-inngang. HD-innhold (High Definition) er nødvendig for å vise HD-bilder.
8HP Touchpoint Manager krever kjøp av abonnement, og støtter Android™, iOS og Windows 7 eller høyere operativsystemer og stasjonære og bærbare PC-er, nettbrett og smarttelefoner fra forskjellige produsenter. Finnes ikke i alle land. Se
www.hp.com/touchpoint for informasjon om tilgjengelighet.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10

oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Kostnader til Internett-leverandører og ytterligere krav kan forekomme over tid, for oppdateringer. Se http://www.microsoft.com.
2 Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare vil kunne dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens vil variere, avhengig av programmets arbeidsbelastning og
konfigurasjonen av maskinvare og programvare. Intels valg av nummer er ikke et mål på høyere ytelse.
3 For lagringsstasjon, GB = 1 milliard bytes. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 6 GB (for Windows 10) er reservert til programvare for systemgjenoppretting.
4 Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste er påkrevd, men er ikke inkludert. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
5 Miracast er en trådløs teknologi som PC-en kan bruke til å projisere skjermen til TV-er, projektorer og spillere av strømmemedier som også støtter Miracast. Du kan bruke Miracast til å dele det du gjør på PC-en, og presentere en lysbildefremvisning. Mer
informasjon: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
6 Integrert Intel Wi-Di-funksjon er tilgjengelig i enkelte konfigurasjoner og krever separat innkjøpt projektor, TV eller dataskjerm som har integrert eller ekstern Wi-Di-mottaker. Eksterne Wi-Di-mottakere kobles til projektor, TV eller dataskjerm via en vanlig
HDMI-kabel, som også selges separat.
7 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
8 HP Touchpoint Manager støtter Windows-operativsystemer og PC-er, bærbare PC-er, nettbrett og smarttelefoner fra forskjellige produsenter. Ikke tilgjengelig i alle land. Mer informasjon finnes på www.hp.com/touchpoint. HP Touchpoint Manager krever kjøp av
abonnement.
9 HP ePrint krever Internett-tilkobling til en nettaktivert HP-skriver og HP ePrint-kontoregistrering (du finner en liste over kvalifiserte skrivere, støttede dokument- og bildetyper og andre HP ePrint-detaljer på www.hp.com/go/businessmobileprinting.
10 HP Support Assistant: Krever Internett-tilgang.
11 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
12 HP School Pack selges separat eller som tilleggsfunksjon.
13 Windows 10/MM14-batteridriftstiden vil variere, avhengig av ulike faktorer, som produktmodell, konfigurasjon, aktive programmer, funksjoner, bruk, trådløsfunksjonalitet og strømstyringsinnstillinger. Det er normalt at den maksimale batterikapasiteten
reduseres over tid og ved bruk. Se www.bapco.com for mer informasjon.

Lær mer på
www.hp.eu/notebooks
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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