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EÉN DEVICE
DAT ALLES
KAN
WERK ZONDER ONDERBREKING

Profiteer van de kracht en productiviteit van
een pc, de veelzijdigheid van een tablet
en de mogelijkheden van een smartphone

Stelt u zich voor dat u onderweg op uw handheld een taak start en deze afmaakt aan uw bureau op

met de handzame HP Elite x3, 's werelds eerste

een groot scherm en toetsenbord, zonder te hoeven opslaan, te synchroniseren of opnieuw op te

3-in-1 device voor zakelijk gebruik van HP.1

starten. Dat is de kracht van de HP Elite x3. Met Windows10 Mobile3, Microsoft Continuum4 en
HP Workspace5 levert hij een werkelijk naadloze gebruikservaring.

HP Workspace
Een revolutie in mobiel werken
De HP Elite x3 is een mobiele zakelijke pc die in uw jaszak past en
dus gemakkelijk mee te nemen is. Als optionele dockingoplossingen
kunt u een groter scherm, een toetsenbord en muis toevoegen
wanneer dat nodig is.2 De HP Elite x3 verbindt u met mensen, apps
en data en maakt het mogelijk om op en buiten kantoor praktisch en
comfortabel te werken.

"Er is op de werkvloer een belangrijke verschuiving gaande
naar mobiliteit en de combinatie van mobiliteit en computing
zal de productiviteit een enorme impuls geven."

DION WEISLER,
President en Chief
Executive Officer, HP Inc.

De HP Elite x3 geeft u snel toegang
tot uw voornaamste bedrijfsapps en
informatie dankzij de HP Workspace
applicatievirtualisatieservice.
HP Workspace kan verschillende
Windows-applicaties tegelijk
uitvoeren, ook terwijl u de Elite
x3 als telefoon gebruikt. En in het
dock, met een groot scherm en
toetsenbord aangesloten, biedt hij
een complete desktopervaring.
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AFGESTEMD
OP ZAKELIJK
GEBRUIK
De HP Elite x3, die speciaal
gebouwd is voor mobiele
professionals, bevat alle
functionaliteit om productief
te werken.
Robuust gebouwd

Klaar voor presentaties

De HP Elite x3 voldoet aan de MIL-STD810G-testspecificatie en de IP67-specificatie
voor stof- en waterdichtheid.7,8

Miracast-technologie synchroniseert draadloos
met compatibele schermen en projectoren.13

Uitstekend beveiligd

Perfect voor samenwerking

EENVOUDIGE IT

Hardware- en software-encryptie beveiligen
uw data en iris- en vingerafdrukscanners
controleren uw identiteit.9

B&O PLAY, actieve ruisonderdrukking en een
8-MP camera aan de voorzijde zorgen voor
duidelijke gesprekken.

IT-afdelingen hebben vaak moeite om uiteenlopende apparatuur zoals desktop pc's, laptops, tablets

Eén device, twee nummers

Perfecte foto's

en smartphones, vaak meerdere apparaten per gebruiker met verschillende besturingssystemen en

Met twee SIM-kaartslots kunt u uw werk en
privéleven gescheiden houden.10

Met de geavanceerde 16MP camera, sensoren
en optische beeldstabilisatie kunt u fantastische
foto's maken.

Pc-prestaties

Punctualiteit is belangrijk

Qualcomm® Snapdragon™ 820 chipset, 4 GB
systeemgeheugen, 64 GB opslag, uitbreidbaar
tot 2 TB met een microSD-kaart.11

Cortana integreert met uw agenda om te
zorgen dat u op tijd bent voor vluchten en
vergaderingen.

Betrouwbare connectiviteit

Nauwkeurige touchbediening

Geïntegreerde 4G LTE-functionaliteit zorgt dat
u altijd verbonden bent en niet steeds hoeft te
zoeken naar een wifihotspot.12

Een supergevoelige touchdriver maakt
navigatie op het scherm tot een feest.

applicaties, te ondersteunen. De HP Elite x3 biedt u de kans om al die apparaten door één systeem te
vervangen. En omdat het een Windows-device is, heeft u de noodzakelijke expertise en infrastructuur
om het te ondersteunen al in huis. Beter nog, met het vertrouwde Windows-besturingssysteem en
Windows 10 Mobile-apps zijn ook nieuwe gebruikers snel gewend en productief.

6

"Wij hebben de HP Elite x3 ontworpen als
een complete oplossing voor bedrijven."

MICHAEL PARK,
Vicepresident en GM van
Mobility, HP Inc.
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DOCKINGOPLOSSINGEN
EN ACCESSOIRES

VOORNAAMSTE SPECIFICATIES

Optionele dockingoplossingen en andere accessoires bieden flexibiliteit en
extra functionaliteit voor de HP Elite x3, zowel op kantoor als onderweg.

14

HP Elite x3 Desk Dock
laat u een groter scherm,
een toetsenbord en een
muis aansluiten voor een
echte desktopervaring.

HP Elite x3 Rugged Case
beschermt het device
bij intensief dagelijks
gebruik.

HP Elite x3 Lap Dock
biedt een eersteklas
notebookervaring onderweg en ondersteunt
Windows Continuum.

Processor

Qualcomm® Snapdragon™ 820-processor (2,15 GHz, 4 cores)

Besturingssysteem

Windows 10 Mobile3

Geheugen

4 GB LPDDR4 SDRAM (ingebouwd)

Opslag

64 GB eMMC 5.115

Draadloos

802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi en Bluetooth® 4.0 LE combo (Miracast-ondersteuning); NFC; WWAN: 2G/3G/4G, LTE-A met carrieraggregatie, alleen GSM16, 17, 18

Poorten

Een 3,5-mm 3- en 4-pool hoofdtelefoonconnector; 1 USB 3.0 Type-C™ connector;
Model met één SIM (nano-SIM) of model met twee SIM's (twee nano-SIM's, twee
stand-by); Pogopinnen

Gewicht

Vanaf 194 gr; het gewicht varieert naar gelang de configuratie

Audio

2 luidsprekers voor stereoweergave (één met oortelefoon), 3 geïntegreerde
omnidirectionele microfoons met ruisonderdrukking, 1 externe microfoon (via
hoofdtelefoonconnector), Snapdragon™ Audio+-ondersteuning, audio van B&O PLAY

Display

5,96-inch WQHD AMOLED 494PPI met multitouch-ondersteuning (2560 x 1440)19

Gecertificeerd voor Skype
voor Bedrijven

Ja20

Beveiligingsfuncties

Tweevoudige biometrische verificatie met irisherkenning en een
vingerafdruksensor; FIPS 140-2 cryptografie; Qualcomm®-processor biedt Secure
Boot, Unified Image Encryption met 128-bits sleutel, Full Disk Encryption met 256bits sleutel, Anti-rollback en fTPM 2.0-beveiliging; Windows 10 omvat Bitlockerencryptie met 128-bits sleutel en enterpriseklasse VPN21

HP Elite x3 draadloze
oplader laadt de batterij
op zonder dat u een kabel
hoeft aan te sluiten.

REPUTATIE EN ERKENNING
De HP Elite x3 maakt veel indruk op experts in de industrie, is diverse
malen bekroond en wordt uitstekend beoordeeld.

HP Elite x3 schermglas
met antisplinterfilm
Maximale bescherming
voor het glas en complete interactieve touchbediening.

HP USB-C naar VGAadapter om schermen en
projectors aan te sluiten.

"Is dit de toekomst
van de desktop pc?"

"Pc in zakformaat"

"Krachtig zakelijk
device"

VOORNAAMSTE SPECIFICATIES

OPLOSSINGEN EN ACCESSOIRES
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Kijk voor meer informatie op

hp.com/go/elitex3

Deel met
collega's

1. Gebaseerd op een interne analyse van HP op 11 mei 2016 van mobiele devices met phablet-, laptop- en desktopproductiviteit waarop Windows 10 Mobile is voorgeïnstalleerd, die aan
de MIL-STD-810G- en IP67-testspecificatie voldoen, die gevirtualiseerde bedrijfsapps op een groot scherm kunnen uitvoeren met een optioneel dock en die biometrische beveiliging bieden.
2. Een optioneel dock is vereist en moet apart worden aangeschaft. Randapparaten worden apart verkocht. 3. Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows.
Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows
10 wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.windows.com. 4. Voor
gebruik van Continuum op meerdere schermen is een van de volgende accessoires vereist: (1) Desk Dock met een USB-C™-naar-DisplayPort-verbinding met het externe scherm; (2) Lap
Dock met USB-C™-verbinding naar het geïntegreerde Lap Dock-scherm; (3) dongel met USB-C™-naar-DisplayPort-, HDMI- of VGA-verbinding met het externe scherm; (4) extern scherm
dat Miracast ondersteunt of een extern scherm met een aangesloten Miracast-dongel. Alle docks en dongels moeten apart worden aangeschaft. 5. Een abonnement op HP Workspace is
vereist. Zakelijke applicaties moeten over een bedrijfsnetwerklicentie beschikken voor virtualisatie. De HP Elite x3 moet in het HP Elite x3 Desk Dock worden geplaatst of verbonden zijn
met het HP Elite x3 Lap Dock, die elk apart of als onderdeel van een oplossing worden verkocht. 6. Omvat Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile en OneNote. 7. MIL-STD-810G tests
zijn niet bedoeld om geschiktheid voor contractvereisten van het Amerikaanse Department of Defense of defensiedoeleinden aan te tonen. MIL-STD-810G testresultaten zijn geen garantie
voor toekomstige prestaties onder deze testomstandigheden. Een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack biedt dekking tegen schade onder de MIL-STD-testcondities en
schade door ongelukken. 8. IP 67-testresultaten zijn geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testomstandigheden. Een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack
biedt dekking tegen schade onder de testcondities en schade door ongelukken. 9. Vingerafdruksensor werkt niet tot de OTA-update, die binnenkort beschikbaar is. 10. Modellen met één
SIM-kaart zijn in sommige regio's beschikbaar. 11. MicroSD-kaart wordt apart verkocht. Ondersteunt tot 2 TB capaciteit wanneer deze beschikbaar is. 12. Voor WWAN hebt u een afzonderlijk
aan te schaffen servicecontract nodig. Informeer bij uw serviceprovider naar de dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. De verbindingssnelheden kunnen variëren naargelang de
omgeving, de netwerkcapaciteit en andere factoren. 4G LTE is niet op alle producten en in alle regio's beschikbaar. 13. Een scherm of projector dat/die Microsoft Miracast ondersteunt
is vereist. 14. Wordt apart verkocht. 15. Bij opslagschijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. 1 TB = 1 triljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 8 GB is gereserveerd voor
systeemherstelsoftware. 16. Voor 802.11 wireless zijn een wireless access point en een internetaansluiting vereist, maar niet inbegrepen. Openbare wireless access points zijn beperkt
beschikbaar. De specificaties voor het 802.11ac WLAN zijn voorlopige specificaties. Indien de definitieve specificaties verschillen van de voorlopige specificaties, kan dit gevolgen hebben
voor de communicatie van de notebook met andere 802.11ac WLAN-devices. 17. Voor WWAN hebt u een afzonderlijk aan te schaffen servicecontract nodig. Informeer bij uw serviceprovider
naar de dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. De verbindingssnelheden kunnen variëren naargelang de omgeving, de netwerkcapaciteit en andere factoren. 4G LTE is niet op alle
producten en in alle regio's beschikbaar. 18. Miracast is een draadloze technologie waarmee de scherminhoud van uw pc kan worden weergegeven via tv's, projectoren en mediaspelers die
Miracast ondersteunen. U kunt Miracast gebruiken om uw pc-scherm te delen en presentaties te geven. Kijk voor meer informatie op windows.microsoft.com/en-us/windows-8/projectwireless-screen. 19. WQHD-content is vereist voor de weergave van WQHD-beelden. 20. Een abonnement op Skype voor Bedrijven is vereist. 21. HP vingerafdruksensor software-update
voor Windows 10 Mobile is vereist en zal in een toekomstige release beschikbaar zijn.
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