TIETOTEKNIIKAN
UUSI SUKUPOLVI
HP Elite x3

YKSI LAITE, JOSSA
ON KAIKKI TARVITSEMASI LAITTEET

TYÖSKENTELE KESKEYTYKSETTÄ

Koe pöytätietokoneen teho ja tuottavuus,
tabletin monipuolisuus ja huippuluokan
älypuhelimen ominaisuudet kämmenkoossa.

Kuvittele, että voisit aloittaa tehtävän liikkeellä ollessasi ja istahtaa sitten työpöytäsi ääreen

HP Elite x3 on maailman ensimmäinen

viimeistelemään sen täysikokoisella näytöllä ja näppäimistöllä – ilman tallennusta, synkronointia tai

yrityskäyttöön tarkoitettu 3-in-1-laite.1

uudelleenkäynnistystä. Siinä on HP Elite x3:n voima. Siinä yhdistyvät Windows 10 Mobile3, Microsoft
Continuum4 ja HP Workspace5 täysin saumattomaksi käyttökokemukseksi.

HP Workspace
Vallankumouksellista liikkuvuutta
HP Elite x3 on yrityskäyttöön soveltuva tietokone, joka sopii
taskuusi, joten voit ottaa sen helposti mukaasi. Sen valinnaiset
telakointiratkaisut tarjoavat suuremman näytön, näppäimistön ja
hiiren suoman käyttömukavuuden aina tarvittaessa.2 HP Elite x3:n
ansiosta eri yhteydenpitotavat, sovellukset ja tiedot ovat helposti
käytettävissäsi, joten se on miellyttävä ja käytännöllinen tapa
työskennellä toimistossa ja sen ulkopuolella.

”Työpaikoilla panostetaan nyt liikkuvuuteen enemmän kuin
koskaan, ja liikkuvuuden ja tietotekniikan lähentyminen
kiihdyttävät liiketoiminnan tuottavuutta.”

DION WEISLER,
toimitusjohtaja ja
pääjohtaja, HP Inc.

HP Elite x3 mahdollistaa
helpon pääsyn liiketoiminnan
kannalta kriittisiin sovelluksiin
ja tietoihin HP Workspace
-sovellusvirtualisointipalvelun
kautta. HP Workspace voi
suorittaa useita Windowssovelluksia samanaikaisesti, myös
silloin, kun vastaat puheluun
Elite x3:lla. Ja telakointitilassa
suurempi näyttö ja näppäimistö
mahdollistavat täysipainoisen
työpöytäkokemuksen.
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YRITYKSIÄ
VARTEN
HP Elite x3 on suunniteltu erityisesti
liikkuvia ammattilaisia varten, ja se on
täynnä ominaisuuksia, jotka pitävät
liiketoiminnan liikkeessä.

Valmistettu kestäväksi

Valmiina esitelmiin

HP Elite x3 läpäisi MIL-STD-810Gtestit ja sai IP67-luokituksen pölyn- ja
vedenkestävyyden osalta.7, 8

Miracast-tekniikka mahdollistaa langattoman
synkronoinnin yhteensopivien näyttöjen ja
projektorien kanssa.13

Tietoturva mielessä

Optimoitua yhteistyötä

Laitteisto- ja ohjelmistosalaus auttaa tietojen
suojaamisessa, ja iiris- ja sormenjälkitunnistimet
vahvistavat henkilöllisyytesi.9

B&O PLAY, vastamelutekniikka ja 8 megapikselin
etukamera mahdollistavat selkeät keskustelut.

Pöytäkoneita, kannettavia tietokoneita, tabletteja ja älypuhelimia käsittävän laitekannan tukeminen

Yksi laite, kaksi numeroa

Täydelliset kuvat

aiheuttaa tietotekniikkaosastoille usein hankaluuksia. Joskus yhdellä käyttäjällä on useita laitteita, joissa

Kahden SIM-korttipaikan ansiosta voit pitää
yksityiselämäsi ja työelämäsi erillisinä.10

Edistyksellinen 16 megapikselin kamera, kennot
ja optinen kuvanvakain auttavat ottamaan
huikeita valokuvia.

Tietokoneen suorituskyky

Täsmällisyys on hyve

Qualcomm® Snapdragon™ 820 -piirisarja, 4 Gt
järjestelmämuistia sekä 64 Gt tallennustilaa, joka on
laajennettavissa 2 teratavuun microSD-kortin avulla.11

Cortana integroituu kalenteriisi ja auttaa
ehtimään lennoille ja kokouksiin ajoissa.

Luotettavat yhteydet

Tarkkaa kosketusta

Integroitujen 4G LTE -ominaisuuksien ansiosta
sinun ei tarvitse etsiä Wi-Fi-tukiasemia.12

Huippuherkkä kosketusohjain tekee näytöstä
helpon navigoida.

YKSINKERTAISTETTUA TIETOTEKNIIKKAA
on erilaisia käyttöjärjestelmiä ja sovelluspaketteja. HP Elite x3 mahdollistaa kaikkien näiden korvaamisen
yhdellä järjestelmällä. Ja koska kyseessä on Windows-laite, yrityksellänne on jo kaikki tarvittava
ammattitaito ja infrastruktuuri sen tukemiseksi. Kaiken lisäksi tuttu Windows-käyttöjärjestelmä ja
Windows 10 -mobiilisovellukset auttavat uusia käyttäjiä pääsemään tuottavaan työhön nopeasti.

”Me suunnittelimme HP Elite x3:n kaiken
kattavaksi ratkaisuksi yrityksiä varten.”

MICHAEL PARK,
Mobility-osaston johtaja, HP Inc.
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TELAKOINTIRATKAISUT
JA LISÄVARUSTEET

KESKEISET TEKNISET TIEDOT
Suoritin

Qualcomm® Snapdragon™ 820 -suoritin (2,15 GHz, 4 ydintä)

Käyttöjärjestelmä

Windows 10 Mobile3

Valinnaiset telakointiratkaisut ja muut lisävarusteet parantavat HP Elite

Muisti

4 Gt:n LPDDR4 SDRAM (asennettuna)

x3:n joustavuutta ja toiminnallisuutta niin toimistossa kuin tien päälläkin.14

Tallennus

64 Gt:n eMMC 5.115

Langaton

802.11a/b/g/n/ac (2×2) Wi-Fi ja Bluetooth® 4.0 LE -yhdistelmä (Miracastyhteensopiva); NFC; WWAN: 2G/3G/4G, LTE-A Carrier Aggregation -tekniikalla,
pelkkä GSM16, 17, 18

Portit

Yksi 3,5 mm:n 3- ja 4-napainen kuulokeliitäntä; yksi USB 3.0 -liitäntä (Type-C™);
yhden SIM-kortin malli (nano-SIM) tai kahden SIM-kortin malli (kaksi nano-SIMkorttia, kaksoisvalmiustila); pogo-nastat

Paino

194 g:sta alkaen; paino vaihtelee laitekokoonpanon mukaan

Ääni

2 stereokaiutinta (toisessa kuuloke), 3 integroitua ympärisäteilevää
vastamelumikrofonia, 1 ulkoinen mikrofoni (kuulokeliitännästä), Snapdragon™
Audio+ -tuki, Audio by B&O PLAY

Näyttö

Monikosketuseleitä tukeva, WQHD-tarkkuuden AMOLED 494 PPI -näyttö, lävistäjä
5,96 tuumaa (2 560 × 1 440)19

Skype for Business -sertifioitu

Kyllä20

Suojausominaisuudet

Kaksinkertainen biometrinen varmennus iiriksentunnistuksen ja
sormenjälkitunnistimen avulla; FIPS 140-2 -salaus; Qualcomm®-suorittimessa on
suojattu käynnistys, 128-bittinen Unified Image Encryption -salaus, 256-bittinen Full
Disk Encryption -salaus, Anti-rollback -ominaisuus ja fTPM 2.0 -suojaus; Windows 10
sisältää 128-bittisen Bitlocker-salausavaimen ja Enterprise-luokan VPN-toiminnon21

HP Elite x3 Desk Dock
-telakka yhdistää
laitteen suurempaan
näyttöön, näppäimistöön
ja hiireen pöytäkonetta
muistuttavan
käyttökokemuksen
luomiseksi.

HP Elite x3 Rugged Case
-suojus suojaa laitetta
kulumiselta päivittäisessä
käytössä.

HP Elite x3 Lap Dock
-telakka tuottaa
ensiluokkaisen
kannettavaa tietokonetta
muistuttavan
kokemuksen tien päällä
ja mahdollistaa Windows
Continuumin käytön.

HP Elite x3 Wireless Charger
-laturi täydentää akun
latausta ilman hankalia
johtoja.

KUNNIAMAININTOJA JA TUNNUSTUKSIA
HP Elite x3 on tehnyt voimakkaan vaikutuksen alan asiantuntijoihin ja
saanut useita arvokkaita palkintoja ja positiivisia arvosteluja.
Säröytymistä estävä HP
Elite x3 -näytönsuoja
Erinomainen suoja näytölle,
mahdollistaa kaikki
kosketusnäyttötoiminnot.

HP USB-C to VGA Adapter
-sovitin mahdollistaa
yhteyden luomisen
näyttöihin ja projektoreihin.

”Onko tämä
pöytäkoneiden
tulevaisuus?”

”Tietokone
taskukoossa”

”Voimapesä
yrityskäyttöön”

KESKEISET TEKNISET TIEDOT

R AT K A I S U T J A L I S ÄVA R U S T E E T
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L i s ä t i e to j a :

hp.com/go/elitex3

Jaa
kollegoille

1. Perustuu HP:n sisäiseen analyysiin 11. toukokuuta 2016 mobiililaitteista, jotka parantavat liiketoiminnan tuottavuutta phablet-ominaisuuksien, kannettavien tietokoneiden ominaisuuksien
ja pöytätietokoneominaisuuksien avulla; joissa on valmiiksi asennettuna Windows 10 Mobile; joille on tehty MIL-STD-810G- ja IP67-testaus; jotka pystyvät suorittamaan virtualisoituja
yrityssovelluksia isolla näytöllä valinnaista telakkaa käyttämällä ja joissa on biometrinen tietoturvaratkaisu. 2. Edellyttää lisävarusteena saatavaa telakkaa, joka myydään erikseen. Lisälaitteet
hankittava erikseen. 3. Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmiin voidaan tarvita päivitettyjä ja/tai erikseen hankittavia laitteistoja, ohjaimia,
ohjelmistoja tai BIOS-päivitys, jotta saisit täyden hyödyn Windows-toiminnoista. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan
maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa http://www.windows.com. 4. Usean näytön Continuumkäyttö edellyttää jotain seuraavista lisävarusteista: (1) Desk Dock, jossa on USB-C™ to DisplayPort -liitäntä ulkoiseen näyttöön (2) Lap Dock, jossa on USB-C™-liitäntä Lap Dockin integroituun
näyttöön (3) käyttöavain, jossa on USB-C™ to DisplayPort-, HDMI- tai VGA-liitäntä ulkoiseen näyttöön tai (4) Miracast-yhteensopiva ulkoinen näyttö tai ulkoiseen näyttöön kiinnitetty
Miracast-käyttöavain. Kaikki telakat ja käyttöavaimet myydään erikseen. 5. Edellyttää HP Workspace -tilausta. Yrityssovelluksen tulee olla lisensoitu yrityksen verkkoon virtualisointia
varten. Edellyttää, että HP Elite x3 telakoidaan käyttämällä HP Elite x3 Desk Dockia tai liitetään HP Elite x3 Lap Dockiin, joista kumpikin myydään erikseen tai osana ratkaisupakettia. 6.
Sisältää sovellukset Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile ja OneNote. 7. MIL-STD-810G-testausta ei ole tarkoitettu osoittamaan sopivuutta Yhdysvaltojen puolustusministeriön
sopimusvaatimuksiin eikä sotilaalliseen käyttöön. MIL-STD-810G-testitulokset eivät takaa, että laitteet toimivat jatkossa näissä olosuhteissa. MIL-STD-810G-testiolosuhteissa tapahtuneet
vauriot tai mahdolliset tapaturmavahingot edellyttävät lisävarusteena saatavaa HP Accidental Damage Protection Care Packia. 8. IP 67 -testitulokset eivät takaa, että laitteet toimivat
jatkossa näissä olosuhteissa. Testiolosuhteissa tapahtuneet vahingot tai mahdolliset tapaturmavahingot edellyttävät lisävarusteena saatavaa HP Accidental Damage Protection Care Packia.
9. Sormenjälkitunnistin ei ole käytettävissä ennen OTA-päivitystä, joka on tulossa pian. 10. Yhden SIM-kortin malleja on saatavana tietyillä alueilla. 11. microSD-kortit myydään erikseen. Tuki
jopa 2 teratavun kapasiteetille, kun tämä kapasiteetti tulee saataville. 12. WWAN edellyttää erikseen ostettavaa palvelusopimusta. Selvitä palvelun saatavuus ja kattavuus palveluntarjoajalta.
Yhteysnopeudet vaihtelevat sijainnin, ympäristön, verkon ja muiden tekijöiden mukaan. 4G LTE ei saatavana kaikissa tuotteissa eikä kaikilla alueilla. 13. Edellyttää Microsoft Miracast
-yhteensopivaa näyttöä tai projektoria. 14. Myydään erikseen. 15. Tallennusasemissa 1 Gt = 1 miljardi tavua. 1 Tt = 1 triljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Enimmillään
8 Gt on varattu järjestelmäpalautusohjelmistoa varten. 16. Kaikki langattomat 802.11-toiminnot edellyttävät langatonta tukiasemaa ja Internet-palvelua, jotka eivät sisälly toimitukseen.
Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua. Langattoman 802.11ac WLAN -verkon tekniset tiedot ovat luonnosvaiheessa, eivät lopullisia. Lopullisten teknisten tietojen
poikkeaminen luonnostiedoista voi vaikuttaa kannettavan kykyyn olla yhteydessä muiden 802.11ac WLAN -laitteiden kanssa. 17. WWAN edellyttää erikseen ostettavaa palvelusopimusta.
Selvitä palvelun saatavuus ja kattavuus palveluntarjoajalta. Yhteysnopeudet vaihtelevat sijainnin, ympäristön, verkon ja muiden tekijöiden mukaan. 4G LTE ei saatavana kaikissa tuotteissa
eikä kaikilla alueilla. 18. Miracast on langaton menetelmä, jonka avulla tietokone voi heijastaa näytön televisioihin, projektoreihin ja suoratoistosoittimiin, joissa on Miracast-tuki. Miracastin
avulla voit jakaa tietokoneellasi tekemät asiat ja esittää diaesityksen. Lisätietoja on osoitteessa windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen. 19. WQHD-kuvien katselu
edellyttää WQHD-sisältöä. 20. Edellyttää Skype for Business -tilausta. 21. Edellyttää tulossa olevaa sormenjälkitunnistinohjelmiston päivitystä Windows 10 Mobile -käyttöjärjestelmälle.
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