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HP Elite Slice
Oplev den stationære pc på en ny måde
Med HP Elite Slice får du en kraftfuld
pc i et stilfuldt, modulært design – og
den ligner ikke nogen andre
stationære computere. Slice er
designet til den moderne arbejdsplads
– hvert kompakte, kabelløse modul
tilføjer nye funktioner efter dit behov.
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HP anbefaler Windows 10 Pro.
● Windows 10 Pro1
● 512 GB lagerplads

2

Smuk. Kraftfuld. Innovativ.
● Med sit smukke, kompakte design og fantastiske teknologi sætter HP Elite Slice nye standarder for stationære computer. Den
termiske luftkøling har muliggjort den kompakte størrelse, og den får strøm via et enkelt kabel fra en HP Elite-skærm4 (tilbehør).
Genial alsidighed
● Et kommunikationshub til samarbejde3 og en multimedieafspiller3. Med de kabelløse udvidelsesmoduler3 (tilbehør) kan en HP
Elite Slice omdannes, så den passer til alle brugere og alle steder – der er altid en stærk pc indeni.
Sikker og kraftfuld ydelse i erhvervsklassen
● Denne innovative, stationære pc i erhvervsklassen er udstyret med en Intel® Core™-processor på 35 W5, Intel® vPro™ 6 og
sikkerhed i Elite-klassen, herunder HP Sure Start med Dynamic Protection7. HP Elite Slice kombinerer kraft og skønhed.
Fremhævede funktioner
● Med Windows 10 Pro1 og den kraftfulde HP Elite Slice kan du knokle løs hele dagen takket være de indbyggede sikkerheds-,
samarbejds- og tilslutningsfunktioner.
● Med HP Audio-modulet får du omsluttende lyd på 360° takket være HP Audio Boost, HP Noise Cancellation-softwaren samt de to
mikrofoner med en rækkevidde på 5 meter og den specielt justerede lyd fra Bang & Olufsen.
● Du får mere plads på skrivebordet ved at fjerne strømledningen til computeren og telefonen. HP Elite Slice får strøm via en
USB-C™-forbindelse til en HP EliteDisplay S240uj-skærm4 i QHD med et trådløst opladningsstativ.
● Du kan sikre det modulære system med den valgfri HP UltraSlim-kabellås på 10 mm4, fordi det enestående låsesystem låser alle
modulerne sammen.
● Beskyt din HP Elite Slice med HP Sure Start med Dynamic Protection, som overvåger og retter beskadigelse af BIOS i realtid7.
● Hold produktiviteten oppe, og reducer nedetiden med HP BIOSphere-automatisering8 på firmwareniveau. De automatiske
opdateringer og sikkerhedskontroller beskytter computeren yderligere7.
● Med HP Touchpoint Manager kan du administrere data, sikkerhedsindstillinger og enheder via en enkelt cloud-baseret løsning.9
● HP Velocity er indbygget i HP Elite Slice, så du får forbedret stemme- og videokommunikation samt højere
dataoverførselshastigheder – selv på sløve netværksforbindelser.
● Denne holdbare pc er udviklet til at kunne bestå 120.000 timers test i form af HP Total Test Process og MIL-STD 810G-test10 – så
du kan have ro i sindet.
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Specifikationstabel

HP anbefaler Windows 10 Pro.

Formfaktor

Ultralille formfaktor

Tilgængelige
operativsystemer

Windows 10 Pro 64 – HP anbefaler Windows 10 Pro.1
Windows 10 Home 641
FreeDOS 2.0

Tilgængelige processorer2

Intel® Core™ i7-6700T med Intel HD Graphics 530 (2,8 GHz, op til 3,6 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 8 MB cache, 4 kerner); Intel® Core™ i5-6600T med Intel HD Graphics 530
(2,7 GHz, op til 3,5 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 6 MB cache, 4 kerner); Intel® Core™ i5-6500T med Intel HD Graphics 530 (2,5 GHz, op til 3,1 GHz med Intel Turbo
Boost-teknologi, 6 MB cache, 4 kerner); Intel® Core™ i3-6300T med Intel HD Graphics 530 (3,3 GHz, 4 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ i3-6100T med Intel HD Graphics 530 (3,2
GHz, 3 MB cache, 2 kerner)

Chipsæt

Intel® Q170

Maksimal hukommelse

Op til 32 GB DDR4-2133 SDRAM 3
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder op til 2133 MT/s

Hukommelsessokler

2 SODIMM

Internt storage

256 GB Op til 512 GB HP Turbo Drive G2 (M.2 NVMe)4
256 GB Op til 512 GB HP Turbo Drive G2 TLC (M.2 NVMe)4
256 GB Op til 512 GB SATA TLC SSD4
128 GB Op til 256 GB SATA SSD4
256 GB Op til 512 GB SATA SED SSD4
256 GB Op til 512 GB SATA TLC SED SSD4
Op til 500 GB (8 GB cache) SATA SSHD (5400 o/m)4Op til 500 GB SATA (7200 o/m)4Op til 2 TB SATA (5400 o/m)4256 GB Op til 1 TB M.2 PCIe® NVMe™ SSD4

Optisk lager

HP ODD-modul (tilbehør)5

Tilgængelige grafikkort

Integreret: Intel® HD Graphics 5306

Lyd

Conexant CX7501-codec med universelt lydstik og intern højtaler på 2 W. HP Audio-modul (tilbehør)

Kommunikation

LAN: Indbygget Intel® i219LM GbE LOM
WLAN: Trådløs Intel® 3165 802.11ac-forbindelse (1x1) med Bluetooth®; Trådløs Intel® 7265 802.11ac-forbindelse (2x2) med Bluetooth®; Trådløs Intel® 8260 802.11ac-forbindelse
(2x2) med Bluetooth®, ikke-vPro6

Udvidelsesstik

2 M.2
(1 M.2 2230 PCIe til WLAN. 1 M.2 2280 PCIe til NVMe SSD)

Porte og stik

Eksternt: 1 USB 3.1 Type-C™ (opladning); 1 USB 3.1 Type-C™ (DP til alternativ tilstand); 2 USB 3.1 Type-A (1 til opladning); 1 DisplayPort™; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 kombineret
hovedtelefonudgang/mikrofonindgang
Intern: HP Slice-stik (USB C-overførselshastigheder)

Inputenhed

Slankt USB-tastatur fra HP til erhvervsbrug; Slankt og trådløst sæt med tastatur og mus fra HP til erhvervsbrug7
HP USB-lasermus på 1000 dpi; HP USB-mus7

Tilgængelig software

HP-computere til erhvervsbrug leveres med flere forskellige softwareprogrammer, herunder HP ePrint-drivere og HP Sure Connect; HP Drive Encryption; HP Client Security; Microsoft
Defender. Du kan se en komplet liste over den forudinstallerede software i oversigten over produktspecifikationerne.8,9,10

Sikkerhedsstyring

HP Sure Start med Dynamic Protection; Active Health (sort boks); Infineon TPM SLB9670 (TPM 2.0/1.2); HP Dual Head-kabellåsesæt med nøgle (tilbehør); Synaptic Metallica
Touch-fingeraftrykssensor (tilbehør); HP UltraSlim-kabellås (tilbehør)11

Strømforsyning

65 W (ekstern); 90 W (ekstern)12

Mål

16,5 x 3,5 x 16,5 cm

Vægt

1,05 kg
(Konfigureret med en enkelt HDD. Den nøjagtige vægt afhænger af konfigurationen.)

Miljøansvar

Lav halogen

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

Der findes ENERGY STAR®-certificerede og EPEAT®-registrerede konfigurationer13

Garanti

3 års (3-3-3) begrænset garanti og service omfatter 3 års service med reservedele, arbejdskraft og reparation på stedet. Vilkår og betingelser varierer fra land til land. Der gælder
visse restriktioner og undtagelser.
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP-kabellås med nøgle på
10 mm

Du kan beskytte din bærbare pc på kontoret og steder, hvor der færdes mange mennesker, ved at fastgøre den til en fast
overflade med en 10-mm HP Master-kabellås (med nøgle), der er designet specielt til ultratynde, bærbare pc'er.

HP 3D 256GB SATA Solid
State-drev

Du kan udvide lagerkapaciteten på din stationære computer med HP 3D 256 GB SATA SSD-drevet1, som indeholder 3D
VNAND-flash, der giver en imponerende læse-/skriveydelse og pålidelighed, samt den samme bundsolide ydeevne, som
du finder på andre SSD-drev.

Produktnummer: T1A62AA

Produktnummer: N1M49AA

90-W HP Desktop
Mini-strømforsyningssæt

Du bør altid have en ekstra HP Desktop Mini-adapter ved hånden, og hvis du bruger din HP Desktop Mini-pc på farten, kan
du tage et 90-W HP Desktop Mini-strømforsyningssæt1 med dig.

Produktnummer: L4R65AA

HP SODIMM
DDR4-hukommelse på 16 GB

Få endnu flere muligheder med din stationære erhvervs-pc fra HP, og få en bedre systemydelse og reaktionstid i
programmer med hurtig DDR4-hukommelse med lavt strømforbrug fra HP.

HP Wireless Slim Business
Keyboard

Det slanke, trådløse HP-tastatur til erhvervsbrug sikrer hurtig adgang til dine data og er designet til at passe til HP's
erhvervscomputere fra 2015.

HP 5-års hardwaresupport
næste hverdag på stedet til
Desktops

Du får 5 års hardwaresupport næste hverdag på stedet udført af en HP-kvalificeret tekniker til din computerenhed, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: P1N55AA

Produktnummer: N3R88AA

Produktnummer: U7899E
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Fodnoter
1 Visse funktioner findes ikke i alle udgaver af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 opdateres automatisk – det

er altid aktiveret. Der skal muligvis betales ISP-gebyrer, og andre krav for opdateringer kan være gældende senere Se http://www.microsoft.com.
2 I forbindelse med harddiske er 1 GB = 1 milliard bytes. TB = 1 billion bytes. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Op til 36 GB diskplads (Windows 10) er reserveret til systemgendannelsessoftware.
3 Alle moduler sælges separat eller som tilbehør. Beslag er valgfri og kræver konfiguration fra fabrikken.
4 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør
5 Multicore er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af belastningen fra programmer samt
konfigurationen af hardware og software. Intels nummerering er ikke en målestok for højere ydeevne.
6 Visse funktioner i denne teknologi, f.eks. Intel® Active Management- og Intel Virtualization-teknologien, kræver ekstra tredjepartssoftware for at kunne køre. Udbuddet af fremtidige programmer med "virtuelt udstyr" til Intel vPro-teknologien afhænger af
tredjepartsleverandører af software.
7 Funktionen Dynamic Protection overvåger og retter fejl i BIOS hvert 15. minut.
8 Funktionerne i HP BIOSphere kan variere, afhængigt af computerens platform og konfiguration.
9 Brug af HP Touchpoint Manager kræver køb af abonnement og understøttes af operativsystemerne Android™, iOS og Windows 7 eller nyere samt pc'er, bærbare computere, tablet-pc'er og smartphones fra forskellige producenter. Findes ikke i alle lande. Du kan
få flere oplysninger om tilgængelighed på www.hp.com/touchpoint.
10 MIL-STD-test er ikke udført endnu, og formålet er ikke at demonstrere egnethed til de kontraktmæssige krav fra U.S. Department of Defense eller til militær brug. Testresultaterne er ikke en garanti for fremtidig ydelse under disse testforhold.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1 Visse funktioner findes ikke i alle udgaver af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 opdateres automatisk – det

er altid aktiveret. Der skal muligvis betales ISP-gebyrer, og andre krav for opdateringer kan være gældende senere Se http://www.microsoft.com.
2 Multicore er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af belastningen fra programmer samt
konfigurationen af hardware og software. Intels nummerering er ikke en målestok for højere ydeevne.
3 Anvendelse af mere hukommelse end 4 GB kræver et 64-bit operativsystem. Hukommelsesmodulerne understøtter dataoverførselshastigheder på op til 2133 MT/s; den faktiske datahastighed bestemmes af systemets processor. Under specifikationerne for
processoren kan du se, hvilke dataoverførselshastigheder hukommelsen understøtter.
4 I forbindelse med harddiske er 1 GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Op til 36 GB diskplads (Windows 10) er reserveret til systemgendannelsessoftware.
5 Optiske drev er valgfrie eller tilbehør.
6 Kort til trådløst netværk er valgfrit eller tilbehør og kræver et separat anskaffet trådløst adgangspunkt og internetadgang. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. Specifikationerne for 802.11ac WLAN foreligger kun i
kladdeform og er ikke endelige. Hvis de endelige specifikationer afviger fra kladdespecifikationerne, kan det få indflydelse på den bærbare computers mulighed for at kommunikere med andre 802.11ac WLAN-enheder.
7 Valgfrit eller tilbehør
8 HP ePrint kræver internetforbindelse til en HP-printer med internetadgang samt oprettelse af en HP ePrint-konto. På www.hp.com/go/businessmobileprinting kan du se en liste over understøttede printere, dokumenter og billedtyper samt andre oplysninger om
HP ePrint.
9 HP Drive Encryption: Dataene beskyttes, før der logges ind på Drive Encryption. Hvis computeren slukkes eller sættes i dvaletilstand, logges der af Drive Encryption, og der er ikke adgang til dataene.
10 Microsoft Defender: Opdateringer kræver, at dette tilvælges, og at der er en fungerende internetforbindelse.
11 Sæt med kabellås og fingeraftrykslæser er tilbehør og skal konfigureres ved køb
12 Strømforsyningen er tilbehør og skal konfigureres ved køb
13 EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se www.epeat.net vedr. registreringsstatus pr. land.
14 Eksterne strømforsyninger, netledninger, kabler og eksterne enheder er ikke lav-halogen-holdige. Reservedele anskaffet efter køb er muligvis ikke lav-halogen-holdige.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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