Záznamový list

Odpojiteľný počítač HP x2 210 G2
Päť flexibilných režimov. Jedna neodolateľná cena.
Kto má čas na zariadenie, ktoré zvláda
len jednu vec? Keď si práca žiada
flexibilitu, potrebujete mobilný počítač,
ktorý udrží krok. Všestranný hybridný
počítač HP x2 210 poskytuje päť
režimov za cenu jedného a je
navrhnutý tak, aby vyhovoval spôsobu
práce predajcov v teréne, malých
podnikateľov a mobilných
profesionálov.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.
● Windows 10 Pro1

Prispôsobiteľný a odpojiteľný.

● Prekročte hranice funkcií notebooku a tabletu s režimami písania, zdieľania a sledovania, ktoré sú ideálne pre pracovníkov v
kancelárii aj v teréne. Vytvárajte obsah, čítajte a zdieľajte dokumenty, dokončujte ponuky, píšte pracovné e-maily a vykonávajte
množstvo ďalších činností. 2

Produktivita ako na stolnom počítači.

● Maximalizujte svoju produktivitu v kancelárii aj mimo nej s odpojiteľným počítačom vybaveným všetkými potrebnými portami a
rôznym voliteľným príslušenstvom vrátane základne pre smartfón HP Elite s konektorom USB-C™.3

Jednoduchá kúpa a údržba.

● Získajte počítač HP x2 210 a spoľahnite sa na moderné funkcie správy, záruku na podnikovej úrovni, zabezpečenie pomocou
modulu TPM a možnosti ochrany od technickej podpory a služieb spoločnosti HP.4

Cenovo dostupný dizajn s prioritou tabletu.

● Získajte cenovo výhodné podnikové riešenie 2-v-1, ktoré spája spoľahlivú produktivitu a štíhlosť triedy tabletov pre maximálnu
mobilitu požadovanú v prostredí predaja a obchodu.

Funkcie

● Chráňte sa pred súčasnými bezpečnostnými hrozbami a maximalizujte funkcie správy a produktivity pre firmy so systémom
Windows 10 Pro.1
● Získajte pravý podnikový laptop s húževnatou klávesnicou a reflexným 135° závesom pre svoju dôležitú prezentáciu, návrh alebo
projekt.
● Štvorjadrový procesor Intel® Atom™5 efektívne podporuje vaše podnikové aplikácie. Vďaka 4 GB pamäte a až 128 GB úložnému
priestoru dokončíte každú úlohu.
● Rýchlo nabite svoj počítač HP x2 210 pomocou batérie, ktorá sa rýchlo nabíja a zároveň zabezpečuje dlhú výdrž pri práci na
cestách.
● Pomocou prednej kamery s rozlíšením HD môžete uskutočňovať webové konferencie6 so zákazníkmi a kolegami, zatiaľ zadná
kamera s rozlíšením 5 Mpx vám umožní fotografovať.
● Bezdrôtovo premietajte obsah s rozlíšením HD v konferenčnej miestnosti alebo u zákazníka pomocou technológie Miracast.7
● Vytvárajte obsah, uzatvárajte obchody a dokončujte projekty s príslušenstvom3, ktoré vyhovuje vašim potrebám.
● Aktívne sledujte a riešte problémy s IT pomocou aplikácie HP Touchpoint Manager.8
● Voliteľné balíky HP Care Pack s ochranou pri neúmyselnom poškodení umožňujú vyhnúť sa priamym nákladom na opravu a
výmenu a prinášajú vám servis priamo k vám.4
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Odpojiteľný počítač HP x2 210 G2
Tabuľka s technickými údajmi

Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.

Dostupný operačný systém

Windows 10 Pro 64 – spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.1
Windows 10 Home 641

Skupina procesora2

Procesor Intel® Atom™ x5

Dostupné procesory2

Intel® Atom™ x5-Z8350 (až 1,92 GHz, vyrovnávacia pamäť 2 MB, 4 jadrá)

Čipová sada

Čipset je integrovaný s procesorom

Maximálna kapacita pamäte

Maximálne 4 GB LPDDR3-1866 SDRAM
Poznámky k štandardnej pamäte: Rýchlosť prenosu údajov až 1 866 MT/s. Prispájkovaná pamäť. Inovácie interných súčastí pamäte nie sú k dispozícii po výrobnej konfigurácii.

Vnútorná pamäť

32 GB Maximálne 128 GB eMMC3

Obrazovka

Antireflexný a ultratenký displej eDP WXGA s uhlopriečkou 25,65 cm (10,1"), podsvietením WLED a kapacitnou multidotykovou obrazovkou (1280 x 800)7

Dostupná grafická karta

Intel® HD Graphics 400

Zvuk

Zvuk HD so systémom DTS Studio Sound™; Duálne reproduktory

Bezdrôtové technológie

Kombinované pripojenie Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2x2) a Bluetooth® 4.04,5,6
(Kompatibilné so zariadeniami s podporou technológie Miracast. Podpora technológie Intel® WiDi)

Rozširujúce sloty

1 x micro SD

Porty a konektory

1 port USB 3.0 (tablet); 1 port USB-C™ 2.0 (tablet); 1 port micro HDMI (tablet); 1 kombinovaný port na slúchadlá/mikrofón (tablet); 1 konektor POGO PIN na pripojenie k základni
(tablet)

Vstupná jednotka

Klávesnica v štýle island s rozmermi zodpovedajúcimi 93 % plnej veľkosti, tenkým vekom a obrazovým snímačom Clickpad (s podporou viacdotykových gest)

Webová kamera

2 pevné integrované webové kamery; Predná kamera HP TrueVision HD; Zadná kamera HP TrueVision 5 Mpx s pevným ohniskom (2592 x 1944) a podporou širokého zorného
poľa4,7

Dostupný softvér

Nákup balíka Office; HP Touchpoint Manager; HP ePrint; HP Support Assistant; Voliteľný balík HP School Pack8,9,10,12

Správa zabezpečenia

TPM 2.0

Napájanie

45 W sieťový adaptér USB Type-C™
2-článková lítiovo-iónová polymérová batéria, 32,5 Wh
Až 10 hodín a 15 minút13

Rozmery

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

Hmotnosť

Od 0,59 kg (tablet); Od 1,2 kg (tablet a klávesnica)
(Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie.)

Okolitý

Nízky obsah halogenidov11

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

Certifikácia ENERGY STAR®, registrácia EPEAT® Silver v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši podľa krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách nájdete na stránke
www.epeat.net.

Záruka

1-ročná obmedzená záruka na štandardné diely, prácu a servis u zákazníka, v závislosti od krajiny (možnosť zvýšenia), 1-ročná obmedzená záruka na primárnu batériu
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.

Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Adaptér pre bezdrôtový
displej HP

Zdieľajte obsah s celou miestnosťou jeho bezdrôtovým odoslaním z prenosného počítača, tabletu alebo smartfónu na
displej alebo projektor s využitím adaptéra pre bezdrôtový displej HP a bezdrôtovej technológie podľa vášho výberu.

adaptér HP Micro HDMI na
HDMI/VGA

Rýchlo a jednoducho odosielajte zo svojho tabletu zvuk s vysokým rozlíšením a videá na externý displej, TV, prenosný
počítač alebo projektor s adaptérom HP Micro HDMI na HDMI + VGA.

Aktívne pero tabletu HP Pro
Tablet

Maximalizujte svoju mobilnú produktivitu s aktívnym perom HP Pro Tablet 408,1 ktorým môžete písať prirodzene na
obrazovku svojho tabletu HP Pro Tablet 408 G1 a navigovať medzi aktivitami dotykovej obrazovky.

Puzdro HP Pro 10 EE G1

Noste svoj tablet so štýlom – v ruke alebo krížom cez telo – v kancelárii alebo triede aj mimo nej s použitím odolného a
kompaktného puzdra HP Pro 10 EE G1, ktoré je navrhnuté na poskytovanie ochrany tabletu na cestách.

Číslo produktu: J1V25AA

Číslo produktu: K8E31AA

Číslo produktu: K8P73AA

Číslo produktu: L0W36AA

Ultratenká myš HP
Bluetooth

Zvýšte svoju produktivitu štýlovo s myšou HP Ultrathin Wireless Mouse, mimoriadne tenkou a elegantnou myšou s
rozhraním Bluetooth®.

3-ročná podpora spoločnosti
HP pre hardvér notebookov
na mieste v nasledujúci
pracovný deň

Technik zabezpečujúci opravu, súčasti a servis vás navštívi v nasledujúci pracovný deň. Naši odborníci pracujú deväť hodín
denne počas celého pracovného týždňa.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: L9V78AA

Číslo produktu: U4391E
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.

Poznámky v krátkych správach
1 Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače alebo softvér. Systém Windows 10

sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Pozrite si stránku http://www.microsoft.com.
2 Obsahuje aplikácie Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile a OneNote.
3 Predáva sa samostatne alebo ako voliteľná funkcia.
4 Služby HP Care sú voliteľné. Úrovne a časy odozvy služieb HP Care sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Služba sa začína dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na stránke www.hp.com/go/cpc. Na služby HP sa
vzťahujú platné zmluvné podmienky služieb HP, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený pri nákupe. Zákazník môže mať dodatočné zákonné práva v súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi. Takéto práva nie sú žiadnym
spôsobom ovplyvnené zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP, ktoré zákazník získava pri kúpe produktu HP.
5 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu určitých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného
zaťaženia aplikácie a konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.
6 Vyžaduje sa pripojenie na internet, ktoré sa predáva samostatne.
7 Technológia Intel® Wireless Display je dostupná iba v produktoch s procesorom Intel®. Vyžaduje samostatný prijímač Wireless Display s portom USB a televízor HDTV alebo monitor so vstupom HDMI. Na zobrazenie obrazu vo vysokom rozlíšení (HD) je potrebný
obsah s vysokým rozlíšením.
8 Softvér HP TouchPoint Manager vyžaduje predplatné a podporuje operačné systémy Android™, iOS a Windows 7 alebo novšie a počítače, prenosné počítače, tablety a smartfóny od rôznych výrobcov. Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Informácie o
dostupnosti nájdete na stránke www.hp.com/touchpoint.

Technické špecifikácie zrieknutie
1 Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách operačného systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo

aktualizáciu systému BIOS. Operačný systém Windows 10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si za to môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Navštívte
lokalitu http://www.microsoft.com.
2 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného
zaťaženia aplikácie a od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel nesúvisí s mierou výkonnosti.
3 V prípade ukladacích zariadení GB = 1 miliarda bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Až 6 GB (v prípade systému Windows 10) je vyhradených pre softvér na obnovenie systému.
4 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a internetové služby, ktoré nie sú súčasťou dodávky. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
5 Miracast je bezdrôtová technológia, ktorú môže počítač používať na projekciu obrazovky na televízory, projektory a prehrávače streamov, ktoré takisto podporujú technológiu Miracast. Technológiu Miracast možno používať na zdieľanie aktuálneho obsahu na
obrazovke počítača a na projekciu prezentácií. Ďalšie informácie: http://windows.microsoft.com/sk-sk/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
6 Integrovaná funkcia Intel Wi-Di je dostupná len vo vybraných konfiguráciách a vyžaduje samostatne zakúpený projektor, televízor alebo počítačový monitor s integrovaným alebo externým prijímačom Wi-Di. Externé prijímače Wi-Di sa pripájajú k projektoru,
televízoru alebo počítačovému monitoru pomocou štandardného kábla HDMI, ktorý sa takisto predáva samostatne.
7 Na zobrazenie obrázkov v rozlíšení HD je potrebný obsah v rozlíšení HD.
8 Softvér HP Touchpoint Manager podporuje operačné systémy Windows a počítače, notebooky, tablety a smartfóny od rôznych výrobcov. Táto možnosť nie je dostupná vo všetkých krajinách. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.hp.com/touchpoint.
Softvér HP Touchpoint Manager vyžaduje zakúpenie predplatného.
9 Služba HP ePrint vyžaduje internetové pripojenie k tlačiarni HP s webovým rozhraním a registráciu konta služby HP ePrint (zoznam podporovaných tlačiarní, podporovaných dokumentov a typov obrázkov a ďalšie podrobnosti o službe HP ePrint nájdete na
stránke www.hp.com/go/businessmobileprinting).
10 HP Support Assistant: Vyžaduje sa prístup na internet.
11 Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogénových prvkov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogénových prvkov.
12 Balík HP School Pack sa predáva samostatne alebo ako voliteľná funkcia.
13 Výdrž batérie MM14 v počítači so systémom Windows 10 sa líši v závislosti od rôznych faktorov vrátane modelu produktu, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, spôsobu používania, bezdrôtových funkcií a nastavení správy napájania. Maximálna kapacita
batérie sa časom a používaním prirodzene znižuje. Podrobné informácie nájdete na stránke www.bapco.com.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/notebooks
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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