Podatkovni list

HP Elite Slice za konferenčne sobe
Posodobite konferenčne sobe
Z vgrajeno rešitvijo za konference, ki je
oblikovana za pisarno prihodnosti,
zagotovite nemoten potek sestankov.
Preprost, varen in z možnostjo
preprostega upravljanja, združuje
upravljanje z enim dotikom, Skype for
Business™ in brezžično skupno rabo
s funkcijo Intel® Unite™ z dušo in
možnostmi upravljanja zmogljivega
računalnika.
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HP priporoča Windows 10 Pro.
● Windows 10 Pro1

Konference z enim dotikom
● Pozabite na nezadovoljstvo, zapravljen čas in nered, ki nastane zaradi kablov v tradicionalnih postavitvah konferenčnih sob. HP
Elite Slice za konferenčne sobe poenostavlja in pospešuje sodelovanje s krmilnikom za Skype for Business™6, ki ga aktivirate z
enim dotikom, in brezžično skupno rabo s funkcijo Intel® Unite™.
Kristalno jasen zvok za vas in druge
● Izkusite 360-stopinjski zvok zvočnega modula HP s funkcijo HP Audio Boost, programsko opremo HP za odpravljanje hrupa,
dvokanalnim mikrofonom s 5-metrskim dosegom ter zvokom, ki so ga po meri nastavili pri podjetju Bang & Olufsen.
Varno in zmogljivo delovanje za podjetja
● HP Elite Slice za konferenčne sobe, elegantna osrednja točka sodobnih konferenčnih sob, zagotavlja sistem Windows 10 Pro1,
35-vatne namizne procesorje Intel® Core™3 in vPro™ 4 ter funkcije zaščite in upravljanja na ravni razreda HP Elite. Dopolnite
rešitev z zaslonom HP za virtualno realnost5.
Posebnosti
● Čim bolje izkoristite HP Elite Slice za konferenčne sobe z operacijskim sistemom Windows 10 Pro1.
● Iskanje pravega ključka in njegovo priključevanje v računalnik ne bosta več preprečevala pravočasnega začetka sestankov.
Funkcija Intel® Unite™ na računalnikih HP Elite Slice za konferenčne sobe omogoča, da udeleženci souporabljajo vsebino prek
brezžične povezave in učinkovito ter sproti vnašajo popravke.
● Ta modularni sistem lahko zavarujete z dodatno 10-mm kabelsko ključavnico HP UltraSlim5 z edinstvenim sistemom zapiranja, ki
skupaj zaklene celoten sistem.
● Z velikim dodatnim zaslonom HP z diagonalo 139,7 cm5, 178-stopinjskim vidnim kotom in izjemnim zvokom, ki ga zagotavlja
dodatni zvočni modul HP5, lahko v sobah za skupinsko delo in konferenčnih sobah zagotovite izjemno virtualno izkušnjo.
● Hrup v ozadju lahko odpravite s tehnologijo filtriranja hrupa, ki je vključena v programsko opremo HP za odpravljanje hrupa v
zvočnem modulu HP.
● Tehnologija HP Sure Start s funkcijo Dynamic Protection, prvim sistemom BIOS z možnostjo samopopravila, ki sproti nadzira in
odpravlja napake v BIOS-u,7 omogoča zaščito pred zlonamerni napadi na ravni BIOS-a, njihovo odkrivanje in obnovitev po njih.
● S funkcijo HP Velocity, ki je vgrajena v računalnik HP Elite Slice za konferenčne sobe, lahko v veliki meri izboljšate glasovne in
video komunikacije ter hitrosti prenosa podatkov v manj zmogljivih omrežjih.
● Z orodjem HP Touchpoint Manager8 lahko upravljate podatke, zaščito in naprave iz ene same rešitve v oblaku.
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Tabela specifikacij

HP priporoča Windows 10 Pro.

Lastnosti oblike

Zelo majhen faktor oblike

Razpoložljiv operacijski
sistem

Windows 10 Pro 64 – HP priporoča Windows 10 Pro.1
Windows 10 Home 641
(HP Elite Slice za konferenčne sobe s programsko opremo Intel® Unite™ samo za operacijski sistem Windows)

Razpoložljivi procesorji2

Intel® Core™ i7-6700T z grafično kartico Intel HD 530 (2,8 GHz, s tehnologijo Intel Turbo Boost do 3,6 GHz, 8 MB predpomnilnika, 4 jedra); Intel® Core™ i5-6600T z grafično kartico
Intel HD 530 (2,7 GHz, s tehnologijo Intel Turbo Boost do 3,5 GHz, 6 MB predpomnilnika, 4 jedra); Intel® Core™ i5-6500T z grafično kartico Intel HD 530 (2,5 GHz, s tehnologijo Intel
Turbo Boost do 3,1 GHz, 6 MB predpomnilnika, 4 jedra)

Nabor vezij

Intel® Q170

Največja velikost pomnilnika

Največ 32 GB DDR4-2133 SDRAM 3
Opomba o standardnem pomnilniku: Hitrosti prenosa podatkov do 2133 MT/s

Pomnilniške reže

2 SODIMM

Notranji pomnilnik

256 GB Največ 512 GB Pogon HP Turbo Drive G2 (M.2 NVMe)4
256 GB Največ 512 GB Pogon HP Turbo Drive G2 TLC (M.2 NVMe)4
256 GB Največ 512 GB SATA TLC SSD4
128 GB Največ 256 GB SATA SSD4
256 GB Največ 512 GB SATA SED SSD4
256 GB Največ 512 GB SATA TLC SED SSD4
Največ 500 GB (8 GB predpomnilnika) SATA SSHD (5400 obr/min)4Največ 500 GB SATA (7200 obr/min)4Največ 2 TB SATA (5400 obr/min)4256 GB Največ 1 TB Fiksni pogon M.2 PCIe
NVMe4

Optična shramba

Modul HP ODD (dodatni)5

Razpoložljiva grafika

Vgrajeno: Grafična kartica Intel® HD 5306

Zvočna kartica

Kodek Conexant CX7501 z univerzalnim priključkom za zvok in 2-vatnim notranjim zvočnikom. Zvočni modul HP (dodaten)

Komunikacije

LAN: Vgrajena omrežna kartica Intel® i219LM GbE LOM
WLAN: Brezžični vmesnik Intel® 3165 802.11ac (1 x 1) s funkcijo Bluetooth®; brezžični vmesnik Intel® 7265 802.11ac (2 x 2) s funkcijo Bluetooth®; brezžični vmesnik Intel® 8260
802.11ac (2 x 2) s funkcijo Bluetooth®, ki ni vPro6

Razširitvene reže

2 reži M.2
(1 reža M.2 2230 PCIe za WLAN. 1 reža M.2 2280 PCIe za NVMe SSD)

Vrata in priključki

Zunanje: 1 priključek USB 3.1 Type-C™ (za polnjenje); 1 priključek USB 3.1 Type-C™ (DP z nadomestnim načinom); 2 priključka USB 3.1 Type-A (1 priključek za polnjenje); 1 priključek
DisplayPort™; 1 priključek HDMI; 1 priključek RJ-45; 1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon
Notranjost: Priključek HP Slice (hitrosti podatkov USB C)

Vhodna naprava

Tanka poslovna tipkovnica HP USB; brezžična tanka poslovna tipkovnica in miška HP7
Laserska miška HP USB 1000 dpi7

Razpoložljiva programska
oprema

HP-jevi poslovni računalniki vključujejo različno programsko opremo, med drugim tudi Intel® Unite 3.0 s prednaloženim vtičnikom za Skype for Business; prednaloženo programsko
opremo za tipkovnico HP za sodelovanje; ePrint Driver, HP Sure Connect; HP Drive Encryption; HP Client Security; Microsoft Defender. Popoln seznam prednameščene programske
opreme najdete v dokumentu s kratkimi tehničnimi podatki za ta izdelek.8,9,10,11,12

Upravljanje varnosti

HP Sure Start s funkcijo Dynamic Protection; funkcija Active Health (snemalnik s črno skrinjico); Infineon TPM SLB9670 (TPM 2.0/1.2); komplet s kabelsko ključavnico HP z dvojno
glavo (dodaten); tipalo za prstni odtis Synaptic Metallica (dodatno); kabelska ključavnica HP UltraSlim (dodatna)13

Napajanje

65 W (zunanji); 90 W (zunanji)14

Mere

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

Teža

1,05 kg
(Konfiguriran samo z enim trdim diskom. Dejanska teža je odvisna od konfiguracije.)

Okolju prijazno

Nizka količina halogenih snovi

Ustreznost za električno
učinkovitost

Potrjeno s standardom ENERGY STAR®, na voljo so konfiguracije, registrirane pri EPEAT®15

Garancija

Ta triletna (3-3-3) omejena garancija vključuje tri leta brezplačne zamenjave delov in brezplačnih posegov ter popravil na kraju uporabe. Pogoji in določila se razlikujejo glede na
državo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
10-mm kabelska ključavnica
HP

Glavna 10-mm kabelska ključavnica HP, ki je oblikovana posebej za izjemno tanke prenosne računalnike, pomaga ščititi
prenosni računalnik v pisarni in v območjih z velikim pretokom ljudi, saj ga pritrdi na trdno površino.

Fiksni pogon HP 3D 256 GB
SATA

Razširite zmožnosti shrambe svojega namizja z diskom HP 3D 256 GB SATA SSD1, ki vključuje bliskovni pomnilnik 3D
VNAND, ki zagotavlja izredno zmogljivost in zanesljivost branja/zapisovanja, poleg tega pa prav tako dobro zmogljivost,
kot jo zagotavljajo trenutni pogoni SSD.

Številka izdelka: T1A62AA

Številka izdelka: N1M49AA

90-vatni komplet za
napajanje za HP-jev namizni
mini računalnik

Priskrbite si dodaten napajalnik za namizni računalnik HP Desktop Mini, ki ga imate lahko pri roki ali ga vzamete s sabo na
pot, s kompletom za napajanje HP Desktop 90 W Mini Power Supply.1

Pomnilnik HP 16 GB SODIMM
DDR4

S HP-jevim hitrim pomnilnikom DDR4 z nizko porabo energije povečajte zmožnosti HP-jevih poslovnih namiznih
računalnikov in izboljšajte sistemsko zmogljivost ter odzivnost aplikacij.

Tanka poslovna brezžična
tipkovnica HP

Tanka brezžična poslovna tipkovnica HP, oblikovana kot dodatek k poslovnim računalnikom HP razreda 2015, zagotavlja
preprosto vnašanje podatkov in brezžično povezavo.

5-letna podpora HP za
strojno opremo namiznih
računalnikov naslednji
delovni dan na mestu
uporabe

Zagotovite si petletno možnost popravila strojne opreme računalnika na lokaciji naslednji delovni dan, ki ga opravi
pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ni mogoče rešiti na daljavo.

Številka izdelka: L4R65AA

Številka izdelka: P1N55AA

Številka izdelka: N3R88AA

Številka izdelka: U7899E
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HP priporoča Windows 10 Pro.

Opombe k sporočilom
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 Za trde diske je 1 GB = 1 milijarda bajtov. TB = 1 bilijon bajtov. Dejanska formatirana kapaciteta je manjša. Za programsko opremo za obnovitev sistema je rezerviranih do 36 GB sistemskega diska (za Windows 10).
3 Tehnologija Multicore 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 in programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
4 Za delovanje nekaterih funkcij te tehnologije, kot sta Intel® Active Management in Intel Virtualization, je potrebna programska oprema drugih proizvajalcev. Razpoložljivost prihodnjih aplikacij »navideznih naprav« za tehnologijo Intel vPro je odvisna od drugih
ponudnikov programske opreme.
5 Naprodaj posebej ali kot dodatna funkcija.
6 Zahtevana je naročnina na Skype for Business™.
7 Funkcija Dynamic Protection vsakih petnajst minut nadzira in popravlja BIOS.
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 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 Tehnologija 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.
3 Za naslavljanje pomnilnika, večjega od 4 GB, je potreben 64-bitni operacijski sistem. Pomnilniški moduli podpirajo hitrosti prenosa podatkov do 2133 MT/s; dejanska hitrost prenosa je določena s konfiguriranim procesorjem sistema. Za podprte hitrosti
pomnilniških podatkov glejte tehnične podatke procesorja.
4 Za trde diske je 1 GB = 1 milijarda bajtov. 1 TB = 1 bilijon bajtov. Dejanska formatirana kapaciteta je manjša. Za programsko opremo za obnovitev sistema je rezerviranih do 36 GB sistemskega diska (za Windows 10).
5 Optični pogoni so izbirne ali dodatne funkcije.
6 Brezžične kartice so izbirne ali dodatne funkcije in zahtevajo ločen nakup brezžične dostopne točke in internetnih storitev. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena. Specifikacije za WLAN 802.11ac so samo osnutek in niso končne. Če se končne
specifikacije razlikujejo od osnutka, to lahko vpliva na zmožnost komunikacije prenosnega računalnika z drugimi napravami WLAN 802.11ac.
7 Izbirne ali dodatne funkcije
8 Programska oprema tipkovnice za sodelovanje HP omogoča sestanke z enim dotikom z dodatkom Intel Unite Skype for Business.
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
www.hp.com/go/businessmpobileprinting).
10 HP Drive Encryption: Podatki so zaščiteni že pred prijavo v orodje Drive Encryption. Če računalnik izklopite ali preklopite v stanje mirovanja, se odjavite iz orodja Drive Encryption in preprečite dostop do podatkov.
11 Microsoft Defender: za posodobitve morate privoliti v sodelovanje, potrebujete pa tudi internetno povezavo.
12 Zahtevana je naročnina na Skype for Business™.
13 Komplet kabelske ključavnice in bralnik prstnih odtisov sta dodatni komponenti, ki ju morate konfigurirati ob nakupu.
14 Vir napajanja je dodatna komponenta, ki jo morate konfigurirati ob nakupu.
15 Vpisano v register EPEAT®, 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.
16 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.

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

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve
izdelke in storitve so določena v izrecnih izjavah o jamstvu, ki so priložene takšnim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega
jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
ENERGY STAR in oznaka ENERGY STAR sta registrirani blagovni znamki v lasti ameriške agencije za varovanje okolja. Bluetooth je blagovna znamka svojega
lastnika, ki jo družba HP Inc. uporablja na podlagi licence. Linux® je registrirana blagovna znamka Linusa Torvaldsa v ZDA in drugih državah. DisplayPort™ in
logotip DisplayPort™ sta blagovni znamki v lasti zveze VESA® (Video Electronics Standards Association) v ZDA in drugih državah. Intel, Core in Intel Unite so
blagovne znamke družbe Intel Corporation v ZDA in drugih državah. USB Type-C™ in USB-C™ sta blagovni znamki zveze USB Implementers Forum. Vse druge
blagovne znamke so last svojih lastnikov.
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