Podatkovni list

Snemljiv računalnik HP x2 210 G2
Pet vsestranskih načinov, ena privlačna cena.
Kdo ima čas za napravo, ki je
namenjena samo enemu načinu dela?
Ko delo zahteva prilagodljivost,
potrebujete mobilni računalnik, ki vam
bo sledil. Vsestranski snemljivi
prenosni računalnik HP x2 210,
oblikovan tako, da ustreza načinu dela
prodajalcev na terenu, majhnih podjetij
in mobilnih strokovnjakov, zagotavlja
pet načinov dela za ceno enega.

HP priporoča Windows 10 Pro.
● Windows 10 Pro1

Prilagodljiv snemljiv računalnik.

● Z načini za pisanje, skupno rabo in gledanje, kot ustvarjenimi za poslovne strokovnjake, ki delajo v pisarni in na terenu, lahko
presežete način prenosnega in tabličnega računalnika. Ustvarite lahko vsebino, prikažete dokumente in jih delite z drugimi,
dokončate predloge, sestavite e-poštna sporočila in še veliko drugega. 2

Storilnost kot na osebnem računalniku.

● S snemljivim računalnikom, opremljenim s potrebnimi priključki in širokim razponom dodatnih pripomočkov, vključno s priklopno
postajo HP Elite USB-C™3, lahko povečate storilnost v pisarni in zunaj nje.

Enostaven nakup in vzdrževanje.

● S sodobnimi funkcijami za upravljanje, garancijo poslovnega razreda, varnostjo TPM in možnostmi zaščite računalnika HP x2 210,
ki jih zagotavljajo HP-jeva podpora in storitve,4 ste lahko povsem brez skrbi.

Ugodna cena za oblikovanje, pri katerem je tablični računalnik prvotna izbira.

● Zagotovite si cenovno ugoden poslovni računalnik »dva v enem«, ki združuje zanesljivo storilnost s prenosnostjo tabličnega
računalnika za največjo mobilnost, potrebno v prodajnih in poslovnih okoljih.

Posebnosti

● Uporabite sistem Windows 10 Pro1 in se zaščitite pred sodobnimi varnostnimi grožnjami ter razširite funkcije za upravljanje in
storilnost podjetja.
● Za pomembno predstavitev, predlog ali projekt si zagotovite pravo izkušnjo poslovnega prenosnega računalnika s trpežno
podlago za tipkovnico in 135-stopinjskim refleksnim tečajem.
● Procesor Intel® Atom™ s štirimi jedri5 zagotavlja učinkovito podporo za poslovne aplikacije. Opravljajte svoje delo s 4 GB
pomnilnika in do 128 GB shrambe.
● Računalnik HP x2 210 lahko hitro napolnite z akumulatorjem z možnostjo hitrega polnjenja, ki zagotavlja tudi dolgo življenjsko
dobo, ko ste na poti.
● S kamero HD na sprednji strani lahko vzpostavite spletne konference6 s strankami in sodelavci, s kamero s 5 milijoni slikovnih
točk na zadnji strani pa zajemate slike.
● Vsebino HD v konferenčni sobi ali na lokaciji stranke lahko brezžično projicirate s funkcijo Miracast.7
● Ustvarjajte vsebino, sklepajte pogodbe in dokončujte projekte na poti s pripomočki,3 ki ustrezajo vašim potrebam.
● S programom HP Touchpoint Manager8 lahko proaktivno nadzirate in odpravljate težave, povezane z informacijsko tehnologijo.
● Z izbirno storitvijo HP Care Pack z zaščito pred naključnimi poškodbami se lahko izognete stroškom popravila ali zamenjave,
storitev pa opravijo v vaših prostorih.4
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Tabela specifikacij

HP priporoča Windows 10 Pro.

Razpoložljiv operacijski sistem

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

Družina procesorjev2

Procesor Intel® Atom™ x5

Razpoložljivi procesorji2

Procesor Intel® Atom™ x5-Z8350 (do 1,92 GHz, 2 MB predpomnilnika, 4 jedra)

Nabor vezij

Vezje je vgrajeno v procesor

Največja velikost pomnilnika

Največ 4 GB LPDDR3-1866 SDRAM
Opomba o standardnem pomnilniku: Hitrosti prenosa podatkov do 1866 MT/s. Pritrjen pomnilnik. Nadgradnje notranjih komponent za pomnilnik po tovarniški konfiguraciji niso na
voljo.

Notranji pomnilnik

32 GB Največ 128 GB eMMC3

Prikaz

Izjemno tanki kapacitivni zaslon z možnostjo dotika z več prsti WXGA WLED eDP z diagonalo 25,65 cm (10,1 palca) (1280 x 800) in zaščito proti bleščanju7

Razpoložljiva grafika

Grafična kartica Intel® HD 400

Zvočna kartica

Zvok HD s tehnologijo DTS Studio Sound™; dva zvočnika

Brezžične tehnologije

Kombinirani vmesnik Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) in Bluetooth® 4.04,5,6
(Združljiv z napravami, ki podpirajo Miracast. Podpora za Intel® WiDi)

Razširitvene reže

1 microSD

Vrata in priključki

1 priključek USB 3.0 (tablični računalnik); 1 priključek USB-C™ 2.0 (tablični računalnik); 1 priključek mikro HDMI (tablični računalnik); 1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon
(tablični računalnik); 1 priključek za priklop tablice in tipkovnice (tablični računalnik)

Vhodna naprava

93 % celotne velikosti tipkovnice s tankim pokrovom in ločenimi tipkami s sledilno ploščico s slikovnim tipalom (omogočen je dotik z več prsti)

Spletna kamera

2 fiksni vgrajeni spletni kameri; kamera HP TrueVision HD na sprednji strani; kamera HP True Vision s 5 milijoni slikovnih točk, fiksno izostritvijo (2592 x 1944) in podporo za WFOV
na zadnji strani4,7

Razpoložljiva programska oprema

Buy Office; HP Touchpoint Manager; HP ePrint; HP Support Assistant; dodatni paket HP School Pack8,9,10,12

Upravljanje varnosti

TPM 2.0

Napajanje

45-vatni napajalnik USB Type-C™
2-celični litij-ionski polimerni akumulator (32,5 Whr)
Do 10 ur in 15 minut13

Mere

26,5 x 17,3 x 0,92 cm (tablični računalnik); 26,5 x 18,3 x 2,35 cm (tablični računalnik s tipkovnico)

Teža

Že od 0,59 kg (tablični računalnik); že od 1,2 kg (tablični računalnik in tipkovnica)
(Teža je odvisna od konfiguracije.)

Okolju prijazno

Nizka količina halogenih snovi11

Ustreznost za električno
učinkovitost

Ustreza standardu ENERGY STAR® in je vpisan v register EPEAT® Silver, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT se razlikuje glede na državo. Za stanje registriranja po
posameznih državah obiščite spletno mesto www.epeat.net.

Garancija

Enoletna standardna omejena garancija za dele in delo ter storitve na kraju uporabe, odvisno od države (nadgradnje so na voljo), enoletna omejena garancija za primarni
akumulator
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HP priporoča Windows 10 Pro.

Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Vmesnik brezžičnega
zaslona HP

Vsebino delite s celotno sobo, tako da jo brezžično pošljete iz prenosnega računalnika, tabličnega računalnika ali
pametnega telefona na zaslon ali projektor prek vmesnika brezžičnega zaslona HP z brezžično tehnologijo po lastni izbiri.

Prilagojevalnik HP Micro
HDMI v HDMI/VGA

Hitro in preprosto pošljite zvočne in video vsebine iz tabličnega računalnika v zunanji zaslon, televizijski sprejemnik,
prenosni računalnik ali projektor s prilagojevalnikom HP Micro HDMI v HDMI in VGA.

Digitalno pero za tablični
računalnik HP Pro Tablet

Občutno povečajte mobilno storilnost s pisalom HP Pro Tablet 408 Active Pen,1 ki omogoča intuitiven način pisanja po
zaslonu tabličnega računalnika HP Pro Tablet 408 G1 in upravljanja dejavnosti krmiljenja na dotik.

Etui za tablični računalnik
HP Pro 10 EE G1

Prenašajte svoj tablični računalnik s slogom – v roki ali ob telesu – tako v pisarni ali učilnici ter zunaj nje v trpežnem in
kompaktnem etuiju za HP Pro 10 EE G1, ki je zasnovan za zaščito tabličnega računalnika na poti.

Izjemno tanka miška HP
Bluetooth

Povečajte produktivnost z izjemno tanko brezžično in elegantno miško HP, omogočeno za Bluetooth®.

3-letna podpora HP za
strojno opremo prenosnih
računalnikov naslednji
delovni dan na mestu
uporabe

Popravila, dele in storitev prejmete osebno naslednji delovni dan. Naši strokovnjaki delajo devet ur na dan, pet dni v
tednu.

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: J1V25AA

Številka izdelka: K8E31AA

Številka izdelka: K8P73AA

Številka izdelka: L0W36AA

Številka izdelka: L9V78AA

Številka izdelka: U4391E
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HP priporoča Windows 10 Pro.

Opombe k sporočilom
1Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Sistemi bodo morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo, gonilnike in/ali programsko opremo, da bodo lahko v celoti izkoriščali funkcije sistemov

Windows. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne zahteve. Pojdite na spletno mesto
http://www.microsoft.com.
2Vključuje Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile in OneNote.
3Naprodaj ločeno ali kot dodatna funkcija.
4Storitve HP Care so izbirne. Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care se lahko razlikujejo glede na geografsko lokacijo. Storitev lahko začnete uporabljati na dan nakupa strojne opreme. V veljavi so določene omejitve. Za podrobnosti pojdite na spletno
mesto www.hp.com/go/cpc. Za storitve HP veljajo HP-jevi ustrezni storitveni pogoji in določbe, s katerimi se stranka seznani ob nakupu. V skladu z veljavno lokalno zakonodajo lahko stranki pripadajo tudi dodatne zakonske pravice, na katere HP-jevi storitveni
pogoji in določbe ali HP-jeva omejena garancija, ki velja za izdelek HP, nimajo nobenega vpliva.
5Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in
konfiguracijo strojne ter programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
6 Potreben je internetni dostop, ki je naprodaj ločeno.
7Funkcija Intel® Wireless Display je na voljo samo v izdelkih Intel®. Potreben je ločen sprejemnik Wireless Display s priključkom USB in vhodom za HDTV ali monitor z vhodom HDMI. Za ogled slik visoke ločljivosti potrebujete vsebino visoke ločljivosti (HD).
8 HP Touchpoint Manager zahteva nakup naročnine in podpira operacijske sisteme Android™, iOS in Windows 7 ali novejše ter osebne računalnike, prenosnike, tablične računalnike in pametne telefone različnih proizvajalcev. Ni na voljo v vseh državah; za
informacije o razpoložljivosti pojdite na spletno mesto www.hp.com/touchpoint.

Tehnične specifikacije zanikanja
1 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Sistemi bodo morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne opreme, gonilnikov, programske opreme ali BIOS-a, da boste lahko popolnoma

izkoristili funkcionalnost sistemov Windows. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne
zahteve. Podrobnosti si oglejte na spletnem mestu http://www.microsoft.com.
2 Večjedrna tehnologija je namenjena povečanju zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in
konfiguracijo strojne in programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
3 Za shranjevalni pogon je 1 GB = 1 milijarda bajtov. Dejanska formatirana kapaciteta je manjša. Do 6 GB je rezerviranega za programsko opremo, ki je namenjena za obnovitev sistema (pri operacijskem sistemu Windows 10).
4 Potrebujete brezžično dostopno točko in internetno storitev, ki nista vključeni. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
5 Miracast je brezžična tehnologija, s katero lahko osebni računalnik prikaže zaslon na televizorjih, projektorjih in predvajalnikih predstavnosti s pretakanjem, ki podpirajo tehnologijo Miracast. Tehnologija Miracast omogoča skupno rabo računalniških vsebin in
predvajanje diaprojekcij. Za dodatne informacije pojdite na spletno mesto http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
6 Vgrajena funkcija Intel Wi-Di je na voljo samo v izbranih konfiguracijah in zahteva nakup ločenega projektorja, televizorja ali računalniškega zaslona z vgrajenim ali zunanjim sprejemnikom Wi-Di. Zunanji sprejemniki Wi-Di se s projektorjem, televizorjem ali
računalniškim zaslonom povežejo prek standardnega kabla HDMI, ki je naprodaj ločeno.
7 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.
8 HP Touchpoint Manager zagotavlja podporo za operacijske sisteme Windows in osebne računalnike, prenosnike, tablične računalnike ter pametne telefone različnih proizvajalcev. Ni na voljo v vseh državah. Za informacije o razpoložljivosti pojdite na spletno mesto
www.hp.com/touchpoint. Če želite uporabljati storitev HP Touchpoint Manager, se morate nanjo naročiti.
9 Storitev HP ePrint zahteva internetno povezavo s spletnim tiskalnikom HP in registracijo računa HP ePrint (za seznam primernih tiskalnikov, podprtih dokumentov in vrst slik ter druge podrobnosti storitve HP ePrint pojdite na spletno mesto
www.hp.com/go/businessmobileprinting).
10 HP Support Assistant: Potreben je dostop do interneta.
11 Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi.
12 Paket HP School Pack je naprodaj ločeno ali kot dodatna funkcija.
13 Življenjska doba akumulatorja v operacijskem sistemu Windows 10/MM14 je odvisna od različnih dejavnikov, na primer od modela izdelka, konfiguracije, nameščenih aplikacij, funkcij, načina uporabe, funkcij brezžične povezave in nastavitev upravljanja porabe
energije. Največja zmogljivost akumulatorja se s časom in uporabo zmanjša. Za dodatne informacije pojdite na spletno mesto www.bapco.com.

Več informacij na
www.hp.eu/notebooks
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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