Záznamový list

HP Elite Slice for Meeting Rooms
Modernizujte zasadačky
Porady budú mať hladší priebeh
pomocou integrovaného
konferenčného riešenia určeného pre
pracoviská budúcnosti. Jednoduchý,
zabezpečený a ľahko spravovateľný.
Spája jednodotykové ovládacie prvky,
Skype for Business™ a bezdrôtové
zdieľanie Intel® Unite™ s dušou a
výkonom počítača.
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.
● Windows 10 Pro1

Konferencia jediným dotykom
● Vyhnite sa frustrácii, strate času a neprehľadným zväzkom káblov v tradičných konferenčných miestnostiach. HP Elite Slice for
Meeting Rooms urýchli a zjednoduší spoluprácu vďaka jednodotykovému ovládaniu v aplikácii Skype for Business™ 3 a
bezdrôtovému zdieľaniu pomocou nástroja Intel® Unite™.
Krištáľovo čistý zvuk pre vás aj pre ostatných
● Vychutnajte si 360-stupňový zvuk na audio module HP s technológiou HP Audio Boost, softvérom HP Noise Cancellation,
sústavou dvoch mikrofónov s dosahom 5 m a úpravou zvuku od Bang & Olufsen.
Bezpečný, výkonný, podnikavý
● HP Elite Slice for Meeting Rooms je štýlovým centrom moderných konferenčných miestností, ktoré ponúka Windows 10 Pro1,
procesory Intel® Core™ 4 35W pre stolné počítače, vProTM 5 a zabezpečenie a spravovateľnosť triedy HP Elite. Doplňte zostavu
atraktívnym displejom HP6.
Funkcie
● Získajte maximum zo zariadenia HP Elite Slice for Meeting Rooms so systémom Windows 10 Pro1.
● Hľadanie správnej prípojky k vášmu počítaču už nebude zdržovať začiatok porady. Intel® Unite™ v zariadení HP Elite Slice for
Meeting Rooms umožní účastníkom bezdrôtovo zdieľať obsah a v reálnom čase ho upravovať.
● Zabezpečte tento modulárny systém pomocou voliteľného 10 mm káblového zámku HP UltraSlim5 vďaka unikátnemu
poistnému systému, ktorý súčasne uzamkne celý systém.
● V rušnej konferenčnej miestnosti upúta pozornosť voliteľný 139,7 cm veľkoplošný displej HP5 so 178 stupňovým zorným uhlom a
neuveriteľný zvuk z voliteľného zvukového modulu HP Audio5.
● Odfiltrujte ruch pozadia pomocou softvéru HP Noise Cancellation v module HP Audio Module.
● Funkcia HP Sure Start s dynamickou ochranou zisťuje škodlivé útoky na systém BIOS, bráni im a odstraňuje ich. Je to prvý
samoliečiaci systém BIOS na trhu, ktorý v reálnom čase monitoruje a opravuje poškodenie systému BIOS7.
● Zlepšite komunikáciu hlasom aj videom a urýchlite prenos údajov v problémových sieťach s funkciou HP Velocity zabudovanou v
zariadení HP Elite Slice for Meeting Rooms.
● Odpočívajte bezstarostne s počítačom, ktorý je navrhnutý tak, aby prešiel 120 000 hodín trvajúcim testom HP a obstál aj v
armádnych testoch MIL-STD 810G8.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.
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HP Elite Slice for Meeting Rooms
Tabuľka s technickými údajmi

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
(HP Elite Slice for Meeting Rooms so softvérom Intel® Unite™ len pre operačný systém Windows)

Dostupné procesory2,17

Procesor Intel® Core™ i7-6700T s grafickou kartou Intel HD Graphics 530 (2,8 GHz, až 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, až 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, až 3,1 GHz s technológiou Intel Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 6 MB, 4 jadrá)

Čipová sada

18

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 (voliteľný)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 dpi7

Dostupný softvér

Podnikové počítače HP sa dodávajú s rôznymi softvérovými produktmi, vrátane Intel® Unite 3.0 s predinštalovaným doplnkom Skype for Business; Vopred nainštalovaný softvér HP
Collaboration Keyboard; Ovládač ePrint, HP Sure Connect; HP Drive Encryption; HP Client Security; Microsoft Defender. Úplný zoznam predinštalovaného softvéru nájdete v
dokumente so stručnými špecifikáciami.8,9,10,11,12

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 (voliteľné)13

Napájanie

65 W (externý); 90 W (externý)14

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 halogenidov16

Zhoda s normami energetickej Dostupné sú aj konfigurácie certifikované podľa normy ENERGY STAR® a EPEAT®15
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.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.
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HP Elite Slice for Meeting Rooms
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.

HP Elite Slice for Meeting Rooms
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 Vyžaduje sa predplatné služby Skype for Business.
4 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 vašej konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.
5 Na spustenie niektorých funkcií tejto technológie, napríklad technológie Intel® Active management a Intel Virtualization, sa vyžaduje softvér tretích strán. Dostupnosť aplikácií virtuálnych zariadení pre technológiu Intel vPro v budúcnosti závisí od poskytovateľov
softvéru tretích strán.
6 Predávané samostatne alebo ako voliteľná funkcia.
7 Dynamická ochrana monitoruje a opravuje systém BIOS v 15-minútových intervaloch.
8 Prebieha armádny test MIL STD. Jeho cieľom nie je preukázať splnenie podmienok pre uzatváranie zmlúv s Ministerstvom obrany USA ani vojenské použitie. Výsledky testovania nie sú zárukou budúceho výkonu v daných testovacích podmienkach.

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 dát 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 Softvér pre klávesnicu HP Collaboration umožňuje porady typu One Touch pomocou doplnku Intel Unite Skype for Business.
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 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.
11 Microsoft Defender: Aktualizácia vyžaduje súhlas a pripojenie na internet.
12 Vyžaduje sa predplatné služby Skype for Business™.
13 Súprava s lankovým zámkom a snímač odtlačkov prstov sú voliteľné a musia sa nakonfigurovať pri kúpe
14 Napájací zdroj je voliteľný a musí sa nakonfigurovať pri kúpe
15 Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa v jednotlivých krajinách líši. Stav registrácie v jednotlivých krajinách je uvedený na stránke www.epeat.net.
16 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 mať nízky obsah halogenidov.
17 Procesor Intel® Core™ i7-7700T, Procesor Intel® Core™ i5-7600T, Procesor Intel® Core™ i5-7500T, Procesor Intel® Core™ i3-7300T, Procesor Intel® Core™ i3-7100T podporujú technológiu Intel® Stable Image.
18 Periférny riadiaci rozbočovač Intel® pre 7. generáciu procesorov Core.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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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 ochranná známka Linusa Torvaldsa registrovaná v USA a ďalších
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Core a Intel Unite 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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