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ÉN ENKELT
ENHET SOM
DEKKER ALT

JOBB UTEN AVBRUDD

Hold PC-ens kraft og produktivitet, nettbrettets
allsidighet og smarttelefonens evner i hånden
med HP Elite x3, verdens første 3-i-1-enhet

Forestill deg at du kunne begynne på en oppgave på den håndholdte enheten din mens du var på farten, og

laget for bedrifter.1

så sette deg ned og gjøre deg ferdig på en stor skjerm og med tastatur uten å måtte lagre, synkronisere eller
starte på nytt. Det er muligheten du har med HP Elite x3. Denne enheten kombinerer Windows10 Mobile,3
Microsoft Continuum,4 og HP Workspace5 for å gi deg en fullstendig sømløs brukeropplevelse.

HP Workspace
En revolusjon i mobilitet
HP Elite x3 er en mobil forretnings-PC som passer i lomma. Den er
enkel å ta med seg når du er på farten, og dokkingsløsningene gjør
det enkelt å koble enheten til en større skjerm, et tastatur og en mus
når du vil.2 Med denne enheten har du enkel tilgang til folk, apper og
data, og du får en komfortabel og praktisk måte å jobbe på, enten
du er på eller borte fra kontoret.

«Vi beveger oss stadig nærmere mobile arbeidsplasser, og
sammenslåingen av mobilitet og databehandling vil øke
bedriftenes produktivitet.»

DION WEISLER,
President og
administrerende direktør
i HP Inc.

HP Elite x3 gir deg enkel tilgang til
appene og informasjonen som er
viktigst for bedriften din, gjennom
HP Workspaces tjeneste for
appvirtualisering. HP Workspace kan
kjøre flere Windows-applikasjoner
på samme tid, selv når du bruker
Elite x3 til å ringe med. Når du er
dokket, gir den store skjermen
og det store tastaturet deg en
fullverdig skrivebordsopplevelse.
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BYGD FOR
BEDRIFTER
HP Elite x3 er laget spesielt for
forretningsfolk på farten, og den er
breddfull med funksjoner som er designet
for å holde bedriften din i gang.

Konstruert for utholdenhet

Presentasjonsklar

HP Elite x3 har bestått MIL-STD 810G-testing
og er merket med IP67 for støv- og
vannbestandighet.7,8

Miracast-teknologi synkroniserer trådløst med
kompatible skjermer og projektorer.13

Med sikkerhet i tankene

Optimalisert samarbeid

FORENKLET IT

Kryptering av maskin- og programvare sikrer
data, og iris- og fingeravtrykklesere bekrefter
identiteten din.9

B&O PLAY, aktiv støyreduksjon og et
forovervendt kamera med 8 MP gjør det mulig å
ha tydelige samtaler.

IT-avdelinger sliter ofte med å støtte en mangfoldig flåte av stasjonære og bærbare PC-er, nettbrett og

En enhet, to numre

Perfekte bilder

smarttelefoner, samt å dekke forskjellige operativsystemer og programserier. I tillegg har brukere ofte

Doble SIM-kortsport gjør at du kan holde
jobb- og privatliv separat.10

Et avansert 16 MP kamera, sensorer og optisk
bildestabilisering gjør at du kan ta fantastiske
stillfoto.

PC-ytelse

Punktlighet er viktig

Qualcomm® Snapdragon™ 820-brikkesett, 4 GB
systemminne, 64 GB lagring, kan utvides til 2 TB
med mikro-SD-kort.11

Cortana integrerer med kalenderen din slik at du
når flygninger og ankommer møter på tiden.

Tilkobling du kan stole på

Presis berøring

Integrerte 4G LTE-muligheter betyr at du ikke
trenger å lete etter trådløssoner.12

En supersensitiv berøringsdriver gjør det enkelt
å navigere på skjermen.

flere enheter. HP Elite x3 introduserer en mulighet til å erstatte alle disse med ett enkelt system. Og i og
med at det er en Windows-enhet, har du allerede ekspertisen og infrastrukturen som trengs for å støtte
det. Det kjente Windows-operativsystemet og de kjente Windows 10 Mobile-appene gjør at nye brukere
snart blir flinke og produktive.

6

«Vi designet HP Elite x3 som en komplett
løsning for bedrifter.»

MICHAEL PARK,
Visepresident og daglig leder for
mobilitet i HP Inc.
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DOKKINGSLØSNINGER
OG TILBEHØR

NØKKELSPESIFIKASJONER
Prosessor

Qualcomm® SnapdragonTM 820-prosessor (2,15 GHz, 4 kjerner)

Operativsystem

Windows 10 Mobile3

Ekstra dokkingsløsninger og annet tilbehør gir HP Elite x3 fleksibilitet og

Minne

4 GB LPDDR4 SDRAM (innebygd)

funksjonalitet både på og utenfor kontoret.14

Lagring

64 GB eMMC 5.115

Trådløs

Kombinert 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi og Bluetooth® 4.0 LE (Miracast-støttet);
NFC; WWAN: 2G/3G/4G LTE-A med bærefrekvensaggregering, kun GSM16, 17, 18

Porter

En 3,5 mm kontakt for 3- eller 4-polet hodetelefonkontakt; 1 USB 3.0 Type-C™kontakt; Modeller med ett (nano-SIM) eller to SIM-kort (dobbel nano-SIM, dobbel
standby); Fjærpinner

Vekt

Starter på 194 gram; vekten varierer etter konfigurasjon

Lyd

To stereohøyttalere (én med høretelefon), tre integrerte flerveis
støyreduserende mikrofoner, én ekstern mikrofon (fra hodetelefonkontakt),
SnapdragonTM Audio + støtte, audio av B&O PLAY

Skjerm

15,13 cm (5,96") diagonal WQHD AMOLED IPS med flerberøring (2560 x 1440)19

Skype for Business-sertifisert

Ja20

Sikkerhetsfunksjoner

Dobbel biometrisk godkjenning med iris- og fingeravtrykksleser; FIPS
140-2-kryptografi; Qualcomm® -prosessoren har sikker oppstart, enhetlig visuell
kryptering med 128-bits nøkkel, 256-bits nøkkel for hele datalageret, sperre mot
tilbakerulling og fTPM 2.0-sikkerhet; Windows 10 inkluderer 128-nøkkel Bitlockerkryptering og VPN for bedrifter21

HP Elite x3 Desk Dock
kan kobles til en større
skjerm, et tastatur og en
mus og brukes som en
stasjonær PC.

HP Elite x3 Rugged Case
beskytter enheten fra
slitasje.

HP Elite x3 Lap Dock
gir deg muligheten til å
bruke enheten som en
bærbar PC og aktiverer
Windows Continuum.

HP Elite x3 Wireless Charger
lader batteriet uten at du må
plugge i ledninger.

LOVORD OG ANERKJENNELSER
HP Elite x3 har gjort et sterkt inntrykk på eksperter, og har blitt tildelt flere
prestisjetunge priser og positive anmeldelser.
HP Elite x3 Anti-knus
skjermbeskyttelse i glass
Maksimal
skjermbeskyttelse med full
berøringsskjermfunksjonalitet

HP USB-C to VGA Adapter
kobler enheten til skjermer
og projektorer.

«Er dette den
stasjonære PC-ens
fremtid?»

«En lomme-PC»

«Et kraftig verktøy
for bedrifter»

NØKKELSPESIFIKASJONER

LØSNINGER OG TILBEHØR
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Du finner mer informasjon på

hp.com/go/elitex3

Del med
kolleger

1. Basert på HPs internanalyse den 11. mai 2016 ang. mobilenheter som leverer produktivitet for telefonbrett, bærbare og stasjonære PC-er, og som er forhåndsinstallert med Windows 10
Mobile, MIL-STD-810G og IP67-testing, som kan kjøre virtualiserte bedriftsapper på en stor skjerm ved bruk av en ekstra dokk, og en biometrisk løsning for sikkerhet. 2. Ekstra dokk trengs,
selges separat. Tilbehør selges separat. 3. Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare,
drivere, programvare eller BIOS-oppgradering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk. Dette er alltid aktivert. Omkostninger fra Internettleverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se http://www.windows.com. 4. For å oppnå en Continuum-opplevelse med flere skjermer
kreves ett av følgende tilbehør: (1) Desk Dock med USB-C™ til DisplayPort-tilkobling til ekstern skjerm; (2) Lap Dock med USB-C™-tilkobling til Lap Docks integrerte skjerm; (3) dongel med
USB-C™ til DisplayPort, HDMI- eller VGA-tilkobling til ekstern skjerm; eller (4) ekstern skjerm som kan brukes med Miracast eller en Miracast-dongel koblet til en ekstern skjerm. Alle dokker
og dongler selges separat. 5. HP Workspace-abonnement kreves. Bedriftsapplikasjoner må være lisensiert i bedriftens nettverk for virtualisering. HP Elite x3 må være dokket med HP Elite
x3 Desk Dock eller tilkoblet HP Elite x3 Lap Dock. Begge selges separat eller i en pakke. 6. Inkluderer Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile og OneNote. 7. MIL-STD-810G-testing
viser ikke hvor passende en enhet er for militært bruk. MIL-STD 810G-testresultater er ikke en garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene. Skade under MIL-STD-810G testforhold
eller skade som følge av uhell, krever en valgfri HP Accidental Damage Protection Care Pack. 8. Resultater av IP 67-tester er ikke en garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene.
Skade under testforhold eller skade som følge av uhell krever en valgfri HP Accidental Damage Protection Care Pack. 9. Fingeravtrykksleser aktiveres ikke før OTA-oppdateringen. Kommer
snart. 10. Modeller med ett SIM-kort er tilgjengelig i valgte regioner. 11. mikro-SD-kort selges separat. Støtter opptil 2 TB kapasitet når denne kapasiteten blir tilgjengelig. 12. WWAN
krever servicekontrakt som må kjøpes separat. Hør med tjenesteleverandøren angående dekning og tilgjengelighet i ditt område. Tilkoblingshastigheter vil variere, avhengig av sted, miljø,
nettverksforhold og andre faktorer. 4G LTE er ikke tilgjengelig for alle produkter eller i alle regioner. 13. Skjerm eller projektor som er kompatibel med Microsoft Miracast kreves. 14. Selges
separat. 15. For lagringsenheter: 1 GB = 1 milliard byte. 1 TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 8 GB er reservert for programvare for systemgjenoppretting. 16.
For alle trådløse 802.11 kreves et trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste. Disse er ikke inkludert. Tilgjengeligheten til offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Spesifikasjonene
for 802.11ac WLAN er utkastspesifikasjoner og ikke endelige. Hvis de endelige spesifikasjonene er forskjellige fra utkastspesifikasjonene, kan det påvirke den bærbare PC-ens mulighet til å
kommunisere med andre 802.11ac WLAN-enheter. 17. WWAN krever en servicekontrakt som må kjøpes separat. Hør med tjenesteleverandøren angående dekning og tilgjengelighet i ditt
område. Tilkoblingshastigheter vil variere, avhengig av sted, miljø, nettverksforhold og andre faktorer. 4G LTE er ikke tilgjengelig for alle produkter eller i alle regioner. 18. Miracast er en
trådløs teknologi PC-en din kan bruke til å projisere skjermen på TV-er, projektorer og mediespillere som støtter Miracast. Du kan bruke Miracast til å dele det du gjør på PC-en, og presentere
en lysbildefremvisning. Se følgende link for mer informasjon: windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen. 19. WQHD-innhold kreves for å se WQHD-bilder. 20. Skype
for Business-abonnement kreves. 21. Programvare for fingeravtrykkslesing for den oppdaterte versjonen av Windows 10 Mobile kreves og planlegges i en kommende utgave.
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