Záznamový list

HP Elite Slice
Zmení vaše predstavy o stolných počítačoch
Duša výkonného počítača v krásnom
modulárnom tele – HP Slice Elite sa
nepodobá na žiadny doterajší stolný
počítač. Navrhnutý pre moderné
pracovné sily. Každý kompaktný,
bezkáblový modul pridáva
funkcionality, vďaka ktorým sa zo Slice
stáva niečo nové.
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.
● Windows 10 Pro1
● Úložný priestor 512 GB

2

Nádherný. Výkonný. Inovatívny.
● Skvelý kompaktný dizajn a úžasné technológie – počnúc od chladiaceho systému, špeciálne navrhnutého pre takéto malé
rozmery, až po napájanie jediným káblom z voliteľného displeja HP Elite4 – HP Elite Slice je znovuobjavený stolný počítač.
Geniálna všestrannosť
● Komunikačné centrum pre spoluprácu3 a multimediálny prehrávač3. Voliteľné bezkáblové rozširujúce moduly3 umožňujú širokej
škále používateľov využívať zariadenie HP Elite Slice v rozličných podmienkach – s výkonným počítačom v jadre.
Bezpečný, výkonný, podnikavý
● Tento inovatívny stolový počítač komerčnej triedy je vybavený desktopovými procesormi Intel® Core™ 35 W5, Intel® vPro™6 a
zabezpečením triedy Elite vrátane technológie HP Sure Start s ochranou Dynamic Protection7. HP Elite Slice v sebe spája výkon a
krásu.
Funkcie
● Pracujte naplno po celý deň so systémom Windows 10 Pro1 a výkonným notebookom HP Elite Slice so vstavanými funkciami
zabezpečenia, spolupráce a pripojenia.
● Vychutnajte si 360-stupňový zvuk na zvukovom module HP s technológiou HP Audio Boost, softvérom HP Noise Cancellation,
sústavou dvoch mikrofónov s veľkým 5 m dosahom a prispôsobeným zvukom Bang & Olufsen.
● Zjednodušte svoj pracovný priestor odstránením napájacích káblov počítača a telefónu. Napájajte HP Elite Slice cez pripojenie
USB-C™ k monitoru Quad HD HP EliteDisplay S240uj 4 vybavenému bezdrôtovým nabíjacím stojanom.
● Zabezpečte tento modulárny systém pomocou voliteľného 10 mm káblového zámku HP UltraSlim4 vďaka unikátnemu
poistnému systému, ktorý súčasne uzamkne celý systém.
● Chráňte svoj počítač HP Elite Slice pomocou funkcie HP Sure Start s dynamickou ochranou, ktorá v reálnom čase 7 monitoruje a
opravuje poškodenie systému BIOS.
● Udržiavajte vysokú produktivitu a nízke prestoje s automatizáciou HP BIOSphere8 na úrovni firmvéru. Vaše počítače majú extra
ochranu vďaka automatickým aktualizáciám a bezpečnostným kontrolám7.
● Spravujte údaje, zabezpečenie a zariadenia z jedného cloudového riešenia pomocou aplikácie HP Touchpoint Manager9.
● Zlepšite komunikáciu hlasom aj videom a urýchlite prenos údajov v problémových sieťach s funkciou HP Velocity zabudovanou v
zariadení HP Elite Slice.
● Odpočívajte bezstarostne s počítačom, ktorý je navrhnutý tak, aby vydržal proces 120 000 hodinového totálneho testovania
spoločnosti HP a obstál aj v teste MIL-STD 810G10.
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Tabuľka s technickými údajmi

Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.

Vyhotovenie

Prevedenie v kompaktnej veľkosti ultra-small form factor

Dostupný operačný systém

Windows 10 Pro 64 – spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.1
Windows 10 Home 641
FreeDOS 2.0

Dostupné procesory2

Procesor Intel® Core™ i7-6700T s grafickou kartou Intel HD Graphics 530 (2,8 GHz, max. 3,6 GHz s technológiou Intel Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 8 MB, 4 jadrá); Procesor Intel®
Core™ i5-6600T s grafickou kartou Intel HD Graphics 530 (2,7 GHz, max. 3,5 GHz s technológiou Intel Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 6 MB, 4 jadrá); Procesor Intel® Core™
i5-6500T s grafickou kartou Intel HD Graphics 530 (2,5 GHz, max. 3,1 GHz s technológiou Intel Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 6 MB, 4 jadrá); Procesor Intel® Core™ i3-6300T s
grafickou kartou Intel HD Graphics 530 (3,3 GHz, vyrovnávacia pamäť 4 MB, 2 jadrá); Intel® Core™ i3-6100T s grafikou Intel HD Graphics 530 (3,2 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2
jadrá)

Čipová sada

Intel® Q170

Maximálna kapacita pamäte

Maximálne 32 GB DDR4-2133 SDRAM 3
Poznámky k štandardnej pamäte: Rýchlosť prenosu údajov až 2 133 MT/s

Pamäťové sloty

2 SODIMM

Vnútorná pamäť

256 GB Maximálne 512 GB HP Turbo Drive G2 (M.2 NVMe)4
256 GB Maximálne 512 GB HP Turbo Drive G2 TLC (M.2 NVMe)4
256 GB Maximálne 512 GB SATA TLC SSD4
128 GB Maximálne 256 GB SATA SSD4
256 GB Maximálne 512 GB SATA SED SSD4
256 GB Maximálne 512 GB SATA TLC SED SSD4
Maximálne 500 GB (vyrovnávacia pamäť 8 GB) SATA SSHD (5400 ot./min.)4Maximálne 500 GB SATA (7 200 ot./min.)4Maximálne 2 TB SATA (5400 ot./min.)4256 GB Maximálne 1 TB M.2
PCIe® NVMe™ SSD4

Optické úložisko

HP modul ODD (voliteľné)5

Dostupná grafická karta

Integrovaná: Intel® HD Graphics 5306

Zvuk

Kodek Conexant CX7501 s univerzálnym zvukovým konektorom a 2 W interným reproduktorom. Zvukový modul HP (voliteľný)

Možnosti komunikácie

LAN: Integrovaná karta Intel® i219LM GbE LOM
WLAN: Bezdrôtový modul Intel® 3165 802.11ac (1x1) s rozhraním Bluetooth®; Bezdrôtový modul Intel® 7265 802.11ac (2x2) s rozhraním Bluetooth®; Bezdrôtový modul Intel® 8260
802.11ac (2x2) s rozhraním Bluetooth® non-vPro6

Rozširujúce sloty

2 pozície M.2
(1 M.2 2230 PCIe pre modul WLAN. 1 M.2 2280 PCIe pre modul NVMe SSD)

Porty a konektory

Externý: 1 USB 3.1 Type-C™ (nabíjací); 1 USB 3.1 Type-C™ (alternatívny režim DP); 2 USB 3.1 Type-A (1 nabíjací); 1 DisplayPort™; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 kombinovaný výstup na
slúchadlá/vstup na mikrofón
Interný: Konektor HP Slice (rýchlosť prenosu údajov USB C)

Vstupná jednotka

Tenká klávesnica HP USB Business; Tenká bezdrôtová klávesnica a myš HP Business7
Laserová myš HP USB 1000 dpi; Myš HP USB7

Dostupný softvér

Podnikové počítače HP sa dodávajú s rôznymi softvérovými produktmi, vrátane ovládača HP ePrint, HP Sure Connect; HP Drive Encryption; HP Client Security; Microsoft Defender.
Úplný zoznam predinštalovaného softvéru nájdete v dokumente so stručnými špecifikáciami.8,9,10

Správa zabezpečenia

HP Sure Start s dynamickou ochranou; Active Health (čierna skrinka, zapisovač údajov); Infineon TPM SLB9670 (TPM 2.0/1.2); Súprava lankového zámku HP s dvojitou hlavou a
kľúčom (voliteľná); Dotykový snímač odtlačkov prstov Synaptic Metallica (voliteľné); Lankový zámok HP UltraSlim (voliteľný)11

Napájanie

65 W (externý); 90 W (externý)12

Rozmery

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

Hmotnosť

1,05 kg
(Konfigurácia s len 1 pevným diskom. Presná hmotnosť závisí od konfigurácie.)

Okolitý

Nízky obsah halogenidov

Zhoda s normami energetickej Dostupné sú aj konfigurácie certifikované podľa normy ENERGY STAR® a EPEAT®13
efektívnosti
Záruka

V rámci tejto 3-ročnej (3-3-3) obmedzenej záruky a ponuky služieb je k dispozícii výmena súčiastok, práca a opravy priamo u zákazníka počas 3 rokov. Podmienky sa v jednotlivých
krajinách líšia. Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.

Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
10 mm lankový zámok HP s
kľúčom

Pomôžte zaručiť bezpečnosť svojho prenosného počítača v kancelárii a miestach s frekventovanou prevádzkou tým, že
ho priviažete k bezpečnému povrchu pomocou 10 mm lankového zámku HP s hlavným kľúčom, ktorý je navrhnutý
špeciálne pre prenosné počítače s ultratenkým profilom.

Číslo produktu: T1A62AA

Disk SSD HP 3D 256 GB SATA

Rozšírte ukladací priestor svojho stolného počítača s diskom HP 3D 256 GB SATA SSD1, ktorý obsahuje flashovú pamäť 3D
VNAND s pôsobivým výkonom čítania a zápisu a vysokou spoľahlivosťou, a zároveň ponúka rovnako vysoký výkon ako
vaše existujúce disky SSD.

Číslo produktu: N1M49AA

Sada 90 W zdroja napájania
pre počítače HP Desktop
Mini

Využite 90-wattovú súpravu napájania pre HP Desktop Mini ako ďalší adaptér pre HP Desktop Mini alebo si ju vezmite so
sebou, ak používate počítač HP Desktop Mini na cestách.1

Pamäť HP 16 GB SODIMM
DDR4

Zvýšte schopnosti svojho stolného počítača HP Business a zlepšite výkon systému a odozvy aplikácií s nízkou spotrebou,
vysokorýchlostnou pamäťou DDR4 od spoločnosti HP.

Tenká bezdrôtová klávesnica
HP Business

Vychutnávajte si jednoduché zadávanie údajov a bezdrôtové pripojenie s tenkou bezdrôtovou klávesnicou HP Business
navrhnutou tak, aby dopĺňala počítače HP Business z roku 2015.

5-ročná podpora spoločnosti
HP pre hardvér stolných
počítačov v nasledujúci
pracovný deň na mieste
inštalácie

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite podporu hardvéru v nasledujúci
pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom spoločnosti HP po dobu 5 rokov.

Číslo produktu: L4R65AA

Číslo produktu: P1N55AA

Číslo produktu: N3R88AA

Číslo produktu: U7899E
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.

Poznámky v krátkych správach
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 Pri pevných diskoch platí, že 1 GB = 1 miliarda bajtov. 1 TB = 1 bilión bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Až 36 GB na systémovom disku (v systéme Windows 10) je vyhradených pre softvér na obnovenie systému.
3 Všetky moduly sa predávajú samostatne alebo ako voliteľné funkcie. Kryty sú voliteľné a vyžadujú konfiguráciu vo výrobe.
4 Predávané samostatne alebo ako voliteľná funkcia.
5 Viacjadrová architektúra pomáha zvýšiť výkon niektorých softvérových produktov. 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 produktov spoločnosti Intel neoznačuje mieru ich výkonnosti.
6 Na spustenie niektorých funkcií tejto technológie, napríklad technológie Intel® Active Management Technology alebo Intel Virtualization Technology, sa vyžaduje softvér tretích strán. Dostupnosť aplikácií virtuálnych zariadení pre technológiu Intel vPro v
budúcnosti závisí od poskytovateľov softvéru tretích strán.
7 Dynamická ochrana monitoruje a opravuje systém BIOS v 15-minútových intervaloch.
8 Funkcie HP BIOSphere sa môžu líšiť v závislosti od platformy a konfigurácií počítača.
9 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.
10 Testovanie MIL-STD v súčasnosti prebieha a jeho cieľom nie je preukázať splnenie požiadaviek na uzatváranie zmlúv s Ministerstvom obrany USA ani na vojenské použitie. Výsledky testovania nie sú zárukou budúceho výkonu v daných podmienkach testovania.

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 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 vašej konfigurácie hardvéru a softvéru. Systém číselného označenia spoločnosti Intel nie je založený na miere výkonnosti.
3 Adresovanie pamäte nad 4 GB vyžaduje 64-bitový operačný systém. Pamäťové moduly podporujú rýchlosť prenosu údajov až 2133 MT/s; Skutočná rýchlosť údajov sa určuje na základe nakonfigurovaného procesora systému. Pozri špecifikácie procesora pre
rýchlosť prenosu dát podporovaných pamätí.
4 Pri pevných diskoch platí, že 1 GB = 1 miliarda bajtov. 1 TB = 1 bilión bajtov. Skutočná kapacita po sformátovaní je menšia. Až 36 GB na systémovom disku (v systéme Windows 10) je vyhradených pre softvér na obnovenie systému.
5 Optické disky sa predávajú ako voliteľné alebo doplnkové príslušenstvo.
6 Bezdrôtové karty sú voliteľné alebo doplnkové príslušenstvo a vyžadujú samostatne zakúpený bezdrôtový prístupový bod a službu pripojenia na internet. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená. Parametre pre bezdrôtovú sieť
802.11ac WLAN sú len orientačné a nie sú konečné. Ak sa budú konečné parametre odlišovať od orientačných parametrov, môže to ovplyvniť schopnosť prenosného počítača komunikovať s inými zariadeniami v bezdrôtovej sieti 802.11ac WLAN.
7 Voliteľné alebo prídavné funkcie
8 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).
9 HP Drive Encryption: Údaje sú chránené pred prihlásením do softvéru Drive Encryption. Ak počítač vypnete alebo prepnete do režimu dlhodobého spánku, odhlásite sa zo softvéru Drive Encryption a zabránite tak prístupu k údajom.
10 Microsoft Defender: Aktualizácia vyžaduje súhlas a pripojenie na internet.
11 Súprava lankového zámku a snímač odtlačkov prstov sú voliteľné a musia sa nakonfigurovať pri kúpe
12 Napájací zdroj je voliteľný a musí sa nakonfigurovať pri kúpe
13 Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa v jednotlivých krajinách líši. Stav registrácie v jednotlivých krajinách je uvedený na stránke www.epeat.net.
14 Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nemajú nízky obsah halogenidov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia mať nízky obsah halogenidov.

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

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na
produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené
v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto
dokumente.
ENERGY STAR a značka ENERGY STAR sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní Úrad pre ochranu životného prostredia v USA. Bluetooth je ochranná
známka príslušného vlastníka a spoločnosť HP Inc. ju používa na základe licencie. Linux® je registrovaná ochranná známka pána Linusa Torvaldsa v USA a
ďalších krajinách. DisplayPort™ a logo DisplayPort™ sú ochranné známky združenia Video Electronics Standards Association (VESA®) v USA a ďalších krajinách.
Intel a Core sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation v USA a ďalších krajinách. USB Type-C™ a USB-C™ sú ochranné známky spoločnosti USB
Implementers Forum. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.
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