Folha de Dados

PC destacável HP x2 210 G2
Cinco modos versáteis. Um preço irresistível.
Quem é que tem tempo para um
dispositivo que faz apenas uma coisa?
Quando o trabalho exige flexibilidade,
necessita de um PC móvel à altura.
Concebido para se adaptar à forma de
trabalhar de equipas de vendas no
terreno, pequenas empresas e
profissionais móveis, o versátil PC
destacável HP x2 210 dá-lhe cinco
modos, pelo preço de um.

A HP recomenda o Windows 10 Pro.
● Windows 10 Pro1

Um PC destacável versátil.

● Vá para além das funções de portátil e tablet com os modos de escrita, partilha e visualização, que são ideais para profissionais
no escritório ou em viagem. Crie conteúdos, visualize e partilhe documentos, conclua propostas, trabalhe com e-mails, e muito
mais. 2

Produtividade semelhante à de um PC.

● Maximize a produtividade dentro e fora do escritório com um dispositivo destacável equipado com portas essenciais e uma vasta
gama de acessórios opcionais, incluindo a Estação de Ancoragem USB-C™ HP Elite.3

Fácil aquisição e manutenção.

● Usufrua tranquilamente do seu dispositivo, graças às opções de proteção dos serviços e suporte da HP, às modernas
funcionalidades de gestão, à garantia de classe profissional e à segurança TPM do HP x2 210.4

Design versátil e acessível

● Obtenha um económico 2 em 1 para empresas que combina a produtividade fiável com a espessura de um tablet, para a máxima
mobilidade para ambientes de vendas e empresariais.

Características

● Proteja-se das ameaças de segurança atuais e maximize as funcionalidades de produtividade e gestão para negócios com o
Windows 10 Pro.1
● Obtenha uma experiência de computador portátil verdadeiramente empresarial para apresentações, propostas ou projetos
importantes com uma base de teclado resistente e dobradiça reflexa de 135°.
● Um processador Quad-Core Intel® Atom™5 suporta eficientemente as suas aplicações profissionais. Conclua as suas tarefas com
até 4 GB de memória e até 128 GB de armazenamento.
● Carregue o seu HP x2 210 com a bateria de carregamento rápido que também lhe oferece uma elevada autonomia da bateria
quando está em viagem.
● Realize conferências web6 com clientes e colegas com uma câmara frontal HD e capte imagens com uma câmara traseira de 5
MP.
● Projete sem fios o conteúdo HD numa sala de conferências ou nas instalações de clientes com Miracast.7
● Crie conteúdos, feche negócios e finalize projetos em viagem com acessórios3 que se adaptam às suas necessidades.
● Monitorize e resolva problemas de TI de forma proativa com o HP Touchpoint Manager.8
● Os HP Care Packs opcionais com proteção contra danos acidentais ajudam-no a evitar custos excessivos de reparação ou
substituição e fornecem o serviço nas suas instalações.4
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Tabela de especificações

A HP recomenda o Windows 10 Pro.

Sistema operativo disponível

Windows 10 Pro 64 – a HP recomenda o Windows 10 Pro.1
Windows 10 Home 641

Família de processadores2

Processador Intel® Atom™ x5

Processadores disponíveis2

Intel® Atom™ x5-Z8350 (até 1,92 GHz, 2 MB de cache, 4 núcleos)

Chipset

Chipset está integrado com o processador

Memória Máxima

Até SDRAM LPDDR3-1866 de 4 GB
Nota de memória padrão: Taxas de transferência de até 1866 MT/s. Memória soldada. As atualizações de componentes internos para memória não estão disponíveis após a
configuração de fábrica.

Armazenamento interno

32 GB Até 128 GB eMMC3

Ecrã

Ecrã WXGA antirreflexo WLED eDP ultrafino com capacidade multitoque capacitivo de 25,65 cm (10,1 pol.) na diagonal (1280 x 800)7

Placa gráfica disponível

Placa gráfica Intel® HD 400

Áudio

Áudio HD com DTS Studio Sound™; Dois altifalantes

Tecnologias Sem Cabos

Combo Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2x2) e Bluetooth® 4.04,5,6
(Compatível com dispositivos com Miracast. Suporte para Intel® WiDi)

Slots de Expansão

1 microSD

Portas e Ligações

1 USB 3.0 (tablet); 1 USB-C™ 2.0 (tablet); 1 micro HDMI (tablet); 1 combo auscultadores/microfone (tablet); 1 conetor de ancoragem de pinos tipo "pogo" (tablet)

Dispositivo de entrada

Teclado de capa fino com 93% de tamanho completo tipo ilha com Clickpad de sensor de imagem (suporte para gestos multitoque)

Webcam

2 câmaras Web fixas incorporadas; Câmara frontal HP TrueVision HD; Câmara traseira HP TrueVision de 5 MP com focagem fixa (2592 x 1944) e WFOV4,7

Software disponível

Comprar o Office; HP Touchpoint Manager; HP ePrint; HP Support Assistant; HP School Pack opcional8,9,10,12

Gestão de Segurança

TPM 2.0

Alimentação

Adaptador de CA USB Type-C™ de 45 W
Polímero de iões de lítio de 2 células, 32,5 Wh
Até 10 horas e 15 minutos13

Dimensões

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

Peso

A partir de 0,59 kg (tablet); A partir de 1,2 kg (tablet e teclado)
(O peso varia consoante configuração.)

Ambientais

Baixo halogéneo11

Conformidade com standards de
eficiência energética

Certificação ENERGY STAR®, registo EPEAT® Silver, se aplicável. O registo EPEAT varia consoante o país. Para obter informações sobre o estado do registo por país, visite
www.epeat.net.

Garantia

1 ano de garantia limitada para peças, mão-de-obra e no local padrão, dependendo do país (atualizações disponíveis), 1 ano de garantia limitada para a bateria principal
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Adaptador de ecrã sem fios
HP

Partilhe o conteúdo com toda a divisão ao enviar sem fios a partir do seu notebook, tablet ou smart phone para um ecrã
ou projetor com o Adaptador de ecrã sem fios HP com a sua escolha de tecnologia sem fios.

Adaptador HP Micro HDMI
para HDMI/VGA

Envie rápida e facilmente o conteúdo de vídeo e áudio de alta definição do seu tablet para um ecrã externo, TV, portátil
ou projetor com o adaptador HP Micro HDMI para HDMI + VGA.

Caneta ativa do HP Pro
Tablet

Maximize a sua produtividade móvel com a caneta ativa HP Pro Tablet 408,1 que lhe permite escrever naturalmente no
ecrã do seu HP Pro Tablet 408 G1 e navegar pelas atividades de ecrã tátil.

Bolsa HP Pro 10 EE G1

Transporte o tablet com estilo, na mão ou a tiracolo, dentro e fora do escritório ou da sala de aula com a bolsa resistente
e compacta HP Pro 10 EE G1, concebida para ajudar a proteger o tablet em viagem.

Número de produto: J1V25AA

Número de produto: K8E31AA

Número de produto: K8P73AA

Número de produto: L0W36AA

Rato Bluetooth HP ultrafino

Aumente a produtividade com estilo com o Rato sem fios ultrafino HP, um rato Bluetooth® super fino e super elegante.

Suporte de hardware HP, 3
anos, no dia útil seguinte no
local para portáteis

Conte com reparações presenciais, peças e serviços presenciais à sua porta no dia útil seguinte. Os nossos especialistas
trabalham nove horas por dia, cinco dias por semana.

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

Número de produto: L9V78AA

Número de produto: U4391E
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Rodapés com mensagens
1 Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas poderão necessitar de hardware, controladores e/ou software atualizados e/ou adquiridos separadamente para tirar o máximo partido da funcionalidade

do Windows. O Windows 10 é atualizado automaticamente, funcionalidade que está sempre ativada. Poderão ser aplicadas taxas de ISP e poderão ser aplicados requisitos adicionais para atualizações com o passar do tempo. Visite http://www.microsoft.com.
2 Inclui Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile e OneNote.
3 Vendido separadamente ou como funcionalidade opcional.
4 Os serviços HP Care são opcionais. Os níveis de serviço e os tempos de resposta dos serviços HP Care poderão variar dependendo da sua localização geográfica. O serviço inicia na data de aquisição do hardware. São aplicáveis restrições e limitações. Para mais
informações, visite www.hp.com/go/cpc. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições de serviço HP aplicáveis, fornecidos ou indicados ao cliente no momento da aquisição. O cliente pode possuir direitos legais adicionais de acordo com as leis locais
aplicáveis e tais direitos não são afetados de forma alguma pelos termos e condições de serviço da HP ou pela garantia limitada HP fornecida com o seu produto HP.
5 A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software irão necessariamente beneficiar da utilização desta tecnologia. O desempenho e a frequência do
relógio irão variar em função da carga de trabalho de aplicações e das suas configurações de hardware e software. A numeração da Intel não é uma medição de desempenho superior.
6Acesso à Internet necessário e vendido separadamente.
7 Ecrã sem fios Intel® apenas disponível em produtos Intel®. Requer um recetor de ecrã sem fios separado com uma porta USB e uma HDTV ou monitor com entrada HDMI. É necessário conteúdo de alta definição (HD) para visualizar imagens de alta definição.
8 O HP Touchpoint Manager requer a aquisição de uma subscrição e suporta os sistemas operativos Android™, iOS e Windows 7 ou superior e computadores, portáteis, tablets e smartphones de vários fabricantes. Não disponível em todos os países. Visite
www.hp.com/touchpoint para obter informações sobre a disponibilidade.

Especificações técnicas renúncias
1 Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows Os sistemas podem necessitar de hardware, controladores, software ou BIOS atualizados de aquisição em separado para tirar todo o partido da funcionalidade do

Windows. O Windows 10 é atualizado automaticamente e as atualizações estão sempre ativas. Podem ser aplicadas taxas do fornecedor de serviços de Internet e podem ser necessários requisitos adicionais para atualizações ao longo do tempo. Consulte
http://www.microsoft.com
2 A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software irão necessariamente beneficiar da utilização desta tecnologia. O desempenho e a frequência do
relógio irão variar de acordo com a carga de trabalho da aplicação e as configurações de hardware e software. A numeração Intel não reflete uma medição de desempenho superior.
3 Para unidade de armazenamento, GB = mil milhões de bytes. A capacidade formatada real é inferior. No caso do Windows 10, estão reservados até 6 GB para software de recuperação do sistema.
4 É necessário um ponto de acesso sem fios e serviço Internet, não incluídos. Disponibilidade limitada de pontos de acesso sem fios públicos.
5 Miracast é uma tecnologia sem fios que o seu PC pode utilizar para projetar o seu ecrã em televisores, projetores e leitores de multimédia com transmissão em sequência que também suportem Miracast. Pode utilizar a tecnologia Miracast para partilhar o que
está a fazer no seu PC e para fazer uma apresentação de diapositivos. Para obter mais informações: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
6 A funcionalidade Intel Wi-Di integrada está apenas disponível em configurações selecionadas e requer a aquisição em separado de um projetor, TV ou monitor de computador com um recetor Wi-Di integrado ou externo. Os recetores Wi-Di externos ligam-se ao
projetor, TV ou monitor de computador através de um cabo HDMI normal, também vendido separadamente.
7 Conteúdo HD necessário para visualizar imagens HD.
8 O HP Touchpoint Manager suporta os sistemas operativos Windows e PCs, portáteis, tablets e smartphones de diversos fabricantes. Não disponível em todos os países. Consulte www.hp.com/touchpoint para obter informações sobre a disponibilidade. O HP
Touchpoint Manager requer a aquisição de uma assinatura.
9 O HP ePrint requer uma ligação à Internet à impressora HP com ligação à web e um registo de conta HP ePrint (para uma lista de impressoras compatíveis, documentos e tipos de imagem suportados e outras informações sobre o HP ePrint, visite
www.hp.com/go/businessmobileprinting.
10 HP Support Assistant: requer acesso à Internet.
11 As fontes de alimentação externas, cabos de energia, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem ser ou não de baixo halogéneo.
12 O HP School Pack é vendido separadamente ou como funcionalidade opcional.
13 A duração da bateria MM14 com o Windows 10 depende de vários fatores, incluindo o modelo do produto, configuração, aplicações carregadas, funcionalidades, utilização, funcionamento sem fios e definições da gestão de energia. A capacidade máxima da
bateria irá diminuir naturalmente com a utilização ao longo do tempo. Visite www.bapco.com para obter mais informações.

Saiba mais em
www.hp.eu/notebooks
Recorra aos serviços financeiros HP

Explore opções de pagamento mensal e planos de atualização de tecnologia que podem fornecer mais flexibilidade para ajudar a cumprir os seus objetivos de TI. Mais informações em
www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
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