Veri sayfası

HP x2 210 G2 Ayrılabilir Bilgisayar
Beş çok yönlü mod. Tek bir cazip fiyat.
Yalnızca tek bir görevi yerine getiren
bir aygıta kim zaman ayırabilir? İşler
esnek olmanızı gerektirdiğinde, size
yetişebilecek bir mobil bilgisayara
ihtiyaç duyarsınız. Sahadaki satış
ekipleri, küçük işletmeler ve mobil
profesyonellerin çalışma biçimine
uygun olarak tasarlanan çok yönlü HP
x2 210 Ayrılabilir Bilgisayar, tek mod
fiyatı karşılığında beş farklı mod sunar.

HP, Windows 10 Pro ürününü önerir.
● Windows 10 Pro1

Ayarlanabilir ve ayrılabilir

● Ofiste veya sahadaki iş uzmanları için ideal olan yazma, paylaşma ve izleme modlarıyla dizüstü bilgisayar ve tablet işlevlerinin
ötesine geçin. İçerik oluşturun, belgeleri görüntüleyin ve paylaşın ve teklifler, iş e-postaları ve daha fazlasını hazırlayın. 2

Bilgisayara eşdeğer üretkenlik

● Temel bağlantı noktalarına sahip ayrılabilir donanım ve HP Elite USB-C™ Yerleştirme İstasyonu3 gibi çok sayıda isteğe bağlı
aksesuarla ofis içinde ve dışında üretkenliği en üst düzeye çıkarın.

Satın alımı ve bakımı kolaydır.

● HP x2 210'un sahip olduğu modern yönetilebilirlik özellikleri, kurumsal sınıf garanti, TPM güvenliği ve HP destek ve hizmetleri
tarafından sunulan koruma seçenekleriyle kendinizi güvende hissedin.4

Uygun fiyatlı, tablet öncelikli tasarım.

● Satış ve iş ortamlarında arzulanan maksimum mobilite için güvenilir üretkenliği, tablet sınıfı incelikle bir araya getiren uygun
maliyetli bir iş amaçlı 2'si 1 arada aygıt elde edin.

Özellikler

● Windows 10 Pro ile en son güvenlik açıklarından korunun ve işletmeniz için yönetilebilirlik ve verimlilik özelliklerini en üst düzeye
çıkarın.1
● Önemli sunumlarınız, teklifleriniz ve projeleriniz için dayanıklı klavye tabanına ve 135° refleks menteşeye sahip olan gerçek bir iş
amaçlı dizüstü bilgisayara kavuşun.
● Intel® Atom™ Dört Çekirdekli işlemci,5 kurumsal uygulamalarınızı verimli bir şekilde destekler. 4 GB'a varan bellek ve 128 GB'a
varan depolama alanıyla işlerinizi halledin.
● Hızlı şarj olmanın yanı sıra yoldayken uzun pil ömrü sunan pil sayesinde HP x2 210'u hızla şarj edin.
● Ön HD kamera ile müşterilerinizde görüntülü görüşmeler yapın6 ve 5MP arka kamera ile görüntüler yakalayın.
● Miracast7 ile ister bir konferans odasında ister müşteri bulunduğu yerde HD içerikleri kablosuz olarak yansıtın.
● İhtiyaçlarınıza uygun aksesuarlarla içerik oluşturun, anlaşmalar hazırlayın ve projelere son şeklini verin3.
● HP Touchpoint Manager sayesinde BT'yle ilgili sorunları proaktif bir şekilde takip edin ve giderin.8
● Beklenmeyen Hasar Koruması içeren isteğe bağlı HP Care Pack'ler, onarım ve değiştirme maliyetlerini cebinizden ödemekten
kaçınmanıza yardımcı olur ve bulunduğunuz yerde hizmet sağlar.4
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Teknik Özellikler Tablosu

HP, Windows 10 Pro ürününü önerir.

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Windows 10 Pro 64 – HP, Windows 10 Pro işletim sistemini önerir.1
Windows 10 Home 641

İşlemci ailesi2

Intel® Atom™ x5 işlemci

Kullanılabilir İşlemciler2

Intel® Atom™ x5-Z8350 (1,92 GHz'e kadar, 2 MB önbellek, 4 çekirdekli)

Yonga kümesi

Yonga seti işlemciyle tümleşiktir

Azami Bellek

En fazla 4 GB LPDDR3-1866 SDRAM
Standart bellek notu: En fazla 1866 MT/sn aktarım hızları. Lehimlenmiş bellek. Bellek için dahili bileşen yükseltmeleri, fabrika yapılandırmasından sonra yapılamaz.

Dahili depolama

32 GB En fazla 128 GB eMMC3

Ekran

25,65 cm (10,1") diyagonal WXGA yansıma önleyici WLED eDP ultra ince kapasitif çoklu dokunmatik ekran (1280 x 800)7

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

Intel® HD Grafik Kartı 400

Ses

DTS Studio Sound™ özellikli HD ses; Çift hoparlör

Kablosuz Teknolojileri

Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2x2) ve Bluetooth® 4.0 Birleşimi4,5,6
(Miracast destekli aygıtlarla uyumludur. Intel® WiDi desteği)

Genişletme Yuvaları

1 mikro SD

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

1 USB 3.0 (tablet); 1 USB-C™ 2.0 (tablet); 1 mikro HDMI (tablet); 1 birleşik kulaklık/mikrofon (tablet); 1 yay pimli yerleştirme konektörü (tablet)

Giriş cihazı

Ada tarzı tam bir ince kapak klavyenin %93'ünü oluşturan ve görüntü sensörüne sahip tıklama paneli (çoklu dokunma hareketlerini destekler)

Web kamerası

2 Sabit Tümleşik Web kamerası; Ön HP TrueVision HD kamera; Arka HP True Vision 5 MP Sabit Odaklı (2592 x 1944) WFOV desteği4,7

Kullanılabilir Yazılımlar

Office Satın Alın; HP Touchpoint Manager; HP ePrint; HP Support Assistant; İsteğe bağlı HP School Pack8,9,10,12

Güvenlik Yönetimi

TPM 2.0

Güç

45 W USB Type-C™ AC adaptörü
2 hücreli, 32,5 Wh Lityum iyon polimer
10 saat 15 dakikaya kadar13

Boyutlar

26,5 x 17,3 x 0,92 cm (tablet); 26,5 x 18.3 x 2,35 cm (klavyeli tablet)

Ağırlık

En düşük ağırlık 0,59 kg (tablet); En düşük ağırlık 1,2 kg (tablet ve klavye);
(Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir.)

Çevre koruma

Düşük halojen11

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® sertifikalıdır, geçerli olduğu konumlarda EPEAT® Silver tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre değişir. Ülkelere göre tescil durumları için, bkz. www.epeat.net.

Garanti

Ülkeye bağlı 1 yıllık sınırlı standart parça ve işçilik garantisi (yükseltme imkanı vardır), birincil pilde 1 yıllık sınırlı garanti
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Kablosuz Ekran Adaptörü

İçeriklerinizi istediğiniz kablosuz teknolojisini kullanarak HP kablosuz Ekran Adaptörü ile dizüstü bilgisayarınızdan,
tabletinizden veya akıllı telefonunuzdan kablosuz göndererek tüm oda ile paylaşın.

Ürün numarası: J1V25AA

HP Mikro HDMI - HDMI/VGA
Adaptör

HP Mikro HDMI - HDMI + VGA adaptörü ile tabletinizdeki yüksek çözünürlüklü ses ve video içeriklerini hızlı ve kolay bir
şekilde bir harici ekran, TV, dizüstü bilgisayar veya projektöre gönderin.

HP Pro Tablet Aktif Kalem

HP Pro Tablet 408 G1 ekranı üzerinde doğal bir şekilde yazmanızı ve dokumatik ekran işlemleri arasında gezinmenizi
sağlayan HP Pro Tablet 408 Aktif Kalemi1 ile, mobil verimliliğinizi en üst düzeye taşıyın.

Ürün numarası: K8E31AA

Ürün numarası: K8P73AA

HP Pro 10 EE G1 Kılıfı

Hareket halindeyken tabletinizi korumanıza yardımcı olmak için tasarlanmış olan dayanıklı ve küçük boyutlu HP Pro 10 EE
G1 Kılıf ile ofiste, ofis dışında veya sınıfta tabletinizi elinizde veya çapraz askısıyla taşırken tarzınızdan ödün vermeyin.

Ürün numarası: L0W36AA

HP UltraThin Bluetooth Fare

Süper ince, süper şık bir Bluetooth® fare olan HP Ultra İnce Kablosuz Fare ile üretkenliğinizi artırın.

HP 3 yıllık Dizüstü
Bilgisayarlar için Sonraki İş
Günü Yerinde Donanım
Desteği

Yüz yüze onarım, parça ve hizmet seçenekleri sonraki iş günü kapınızda olacak. Uzmanlarımız haftanın beş günü, günde
dokuz saat iş başındadır.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

Ürün numarası: L9V78AA

Ürün numarası: U4391E
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Mesaj Altbilgileri
1Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü ve/veya yazılımlar gerektirebilir. Windows 10 otomatik olarak güncelleştirilir; bu

özellik her zaman etkindir. Zaman içinde güncelleştirmeler için ISS ücretleri ve ek gereklilikler söz konusu olabilir. Bkz http://www.microsoft.com.
2Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile ve OneNote dahildir.
3Ayrı veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
4HP Care Hizmetleri isteğe bağlıdır. HP Care Hizmetleri'nin hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişiklik gösterebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz
www.hp.com/go/cpc. HP hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma sırasında Müşteriye bildirilen ilgili HP şart ve koşullarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca ek yasal haklara sahip olabilir ve HP hizmet şartları ve koşulları veya HP Ürününüz ile
birlikte sağlanan HP Sınırlı Garantisi bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.
5 Çoklu çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve
yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir.
6 İnternet erişimi gerekir ve ayrı olarak satılır.
7 Intel® Wireless Display yalnızca Intel® ürünlerinde sunulur. USB bağlantı noktasına sahip ayrı bir Wireless Display alıcısı ya da HDTV veya HDMI girişli bir Monitör gerektirir. Yüksek çözünürlüklü (HD) görüntüleri görüntülemek için HD içerik gereklidir.
8 HP Touchpoint Manager uygulaması için abonelik satın alınması gerekir ve Android™, iOS ve Windows 7 veya daha yeni işletim sistemlerini ve çeşitli üreticilerin bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarını destekler. Tüm ülkelerde kullanılamayabilir,
kullanılabilirlik bilgisi için bkz www.hp.com/touchpoint.

Teknik özellikler yasal uyarılar
1 Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım ve/veya BIOS güncelleştirmesi gerektirebilir. Windows 10 otomatik

olarak güncelleştirilir; bu özellik her zaman etkindir. Zaman içinde, güncelleştirmeler için ISS ücretleri ve ek gereklilikler söz konusu olabilir. Bkz. http://www.microsoft.com.
2 Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve
yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir.
3 Sabit sürücü için, GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. 6 GB'a kadar bir bölüm (Windows 10 için) sistem kurtarma yazılımına ayrılmıştır.
4 Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gereklidir ve ürünle birlikte sunulmaz. Kullanılabilecek genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
5 Miracast, bilgisayarınızı TV'lere, projektörlere ve Miracast teknolojisini destekleyen akış ortam yürütücülerine yansıtmak için kullanabileceğiniz kablosuz bir teknolojidir. Miracast teknolojisini, bilgisayarınızda yaptıklarınızı paylaşmak veya bir slayt gösterisi sunmak
için kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
6 Tümleşik Intel Wi-Di özelliği yalnızca belirli yapılandırmalarda mevcuttur ve ayrı olarak satın alınan tümleşik veya harici Wi-Di alıcısı bulunan projektör, televizyon ya da bilgisayar monitörü gerektirir. Harici Wi-Di alıcıları projektör, televizyon veya bilgisayar
monitörüne ayrı satılan bir standart HDMI kablosuyla bağlanır.
7 HD görüntüleri görebilmek için HD içerik gerekir.
8 HP Touchpoint Manager uygulaması Windows işletim sistemlerini ve çeşitli üreticilerin bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarını destekler. Tüm ülkelerde kullanılamayabilir. Kullanılabilirlik bilgileri için www.hp.com/touchpoint adresine bakın. HP
Touchpoint Manager için abonelik satın alınması gerekir.
9 HP ePrint için HP web özellikli yazıcıya internet bağlantısı ve HP ePrint hesap kaydı gerekir (uygun yazıcıların listesi, desteklenen belgeler ve görüntü türleri ile diğer HP ePrint ayrıntıları için bkz www.hp.com/go/businessmobileprinting.
10 HP Support Assistant: İnternet erişimi gerekir.
11 Dış güç kaynakları, güç bağlantıları, kabloları ve çevre birimleri düşük halojen değildir. Satın aldıktan sonra edineceğiniz servis parçaları düşük halojenli olmayabilir.
12 HP School Pack ayrı veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
13 Windows 10/MM14 pil ömrü; ürün modeli, yapılandırma, yüklü uygulamalar, özellikler, kullanım, kablosuz ağ işlevleri ve güç yönetimi ayarları gibi çeşitli etkenlere göre değişiklik gösterir. Maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak
azalması doğal bir durumdur. Daha fazla bilgi için bkz www.bapco.com.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/notebooks
HP Finans Hizmetleri ile çalışın

BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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