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EN PRODUKT
SOM KAN
ALLT

ARBETA UTAN AVBROTT

Upplev kraften och produktiviteten hos en
dator, mångsidigheten hos en platta och
möjligheterna hos en exklusiv smarttelefon

Tänk dig att kunna påbörja en uppgift på resande fot med din handhållna enhet och sedan sätta dig ner vid

direkt i handen med HP Elite x3, världens första

ditt skrivbord där du slutför uppgiften på en stor bildskärm och med tangentbord – utan att behöva tänka på

3 i 1-enhet.1 speciellt byggd för företag.

att spara, synkronisera eller starta om. Det är kraften hos HP Elite x3. Den kombinerar Windows10 Mobile,3
Microsoft Continuum,4 och HP Workspace5 för att ge en otroligt smidig användarupplevelse.

HP Workspace
Revolutionerande mobilitet
HP Elite x3 är en bärbar dator för företag som får plats i fickan, är
lätt att bära med sig och dess valfria dockningslösningar ger en
större skärm, tangentbord och mus när helst du behöver det.2 Med
enkel åtkomst till personer, appar och information underlättar den
ditt arbete på ett bekvämt sätt, både på och utanför kontoret.

”Det pågår ett enormt skifte mot mobilitet på arbetsplatserna,
som tillsammans med databehandling kommer att snabba
upp företagens produktivitet.”

DION WEISLER,
Chef och VD, HP Inc.

HP Elite x3 ger dig enkel åtkomst
till de appar och den information
som du behöver i arbetet
med HP Workspace-appens
virtualiseringstjänst. HP Workspace
kan köra flera Windows-program
samtidigt, även medan du besvarar
ett samtal på Elite x3. Väl tillbaka
på kontoret får du en fullfjädrad
stationär upplevelse med den stora
skärmen och tangentbordet.
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BYGGD FÖR
PROFFS
HP Elite x3 är specialutformad för
mobila proffs och är fullpackad
med funktioner som hjälper dig att
hålla verksamheten igång.

Byggd för att hålla

Presentationsklar

HP Elite x3 har klarat MIL-STD 810G-testerna
och är IP67-klassificerad för motståndskraft
mot smuts och vatten.7,8

Miracast-teknik synkroniserar trådlöst med
kompatibla skärmar och projektorer.13

Med säkerhet i åtanke

Optimerat samarbete

FÖRENKLAD IT

Hårdvaru- och programvarukryptering håller
din information säker, och med hjälp av
irisskanner och fingeravtrycksläsare kan du
bekräfta din identitet.9

B&O PLAY, aktiv brusreducering och en
framåtvänd kamera med 8 MP möjliggör klara
och tydliga samtal.

IT-avdelningar ställs ofta inför svåra utmaningar när de ska integrera en varierad uppsättning av

En enhet, två nummer

Perfekta bilder

stationära och bärbara datorer, plattor och smarttelefoner, ibland flera enheter per användare och med

Dubbla SIM-kortsfack hjälper dig att hålla isär
arbete och privatliv.10

En avancerad kamera med16 MP, sensorer
och optisk bildstabilisering hjälper dig att ta
fantastiska stillbilder.

Datorprestanda

Punktlighet räknas

Qualcomm® Snapdragon™ 820-chippuppsättning,
4 GB systemminne, 64 GB lagring som kan
utökas till 2 TB med microSD-kort.11

Cortana integreras i din kalender och hjälper dig
att passa flygtider och hinna i tid till möten.

Pålitlig anslutning

Pekfunktion med precision

Tack vare integrerad 4G LTE-teknik behöver du
inte leta efter Wi-Fi-hotspots.12

Den superkänsliga pekfunktionen gör det lätt
att navigera på skärmen.

flera olika operativsystem och programvarusviter. Med HP Elite x3 är det möjligt att ersätta alla dessa
med ett enda system. Eftersom det är en Windows-enhet har du redan all nödvändig kunskap och
den infrastruktur som stödjer den. Dessutom kommer det välbekanta operativsystemet Windows och
Windows 10 Mobile-apparna att hjälpa nya användare att fortare bli självständiga och produktiva.
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”Vi skapade HP Elite x3 som en
helhetslösning för företag.”

MICHAEL PARK,
Vice VD och chef för
Mobility, HP Inc.
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DOCKNINGSLÖSNINGAR
OCH TILLBEHÖR

NYCKELSPECIFIKATIONER
Processor

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

Operativsystem

Windows 10 Mobile3

Valfria dockningslösningar och andra tillbehör ökar flexibiliteten och

Minne

4 GB LPDDR4 SDRAM (på kortet)

funktionaliteten hos HP Elite x3, både på kontoret och när du är på resande fot.14

Lagring

64 GB eMMC 5.115

Trådlöst

802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi och Bluetooth® 4.0 LE combo (stöder Miracast); NFC;
WWAN: 2G/3G/4G, LTE-A med bärvågsaggregering, endast GSM16, 17, 18

Portar

Ett 3- och 4-poligt hörlursuttag på 3,5 mm; 1 USB 3.0 Type-C™-kontakt; Enkel
SIM-modell (Nano-SIM) eller dubbel SIM-modell (dubbel Nano-SIM, dubbel standby); Kontaktstift

Vikt

Från 194 g; vikten varierar för olika konfigurationer

Ljud

2 stereohögtalare (en med hörlurar), 3 integrerade rundupptagande
brusreducerande mikrofoner, 1 extern mikrofon (från hörlursuttag), stöd för
Snapdragon™ Audio+, ljud från B&O PLAY

Skärm

15,14 cm (5,96 tum) WQHD AMOLED 494 PPI med multipekfunktion (2 560 x 1 440)19

Certifierad för Skype för företag

Ja20

Säkerhetsfunktioner

Dubbel biometrisk identifiering med irisigenkänning och fingeravtrycksläsare;
FIPS 140-2-kryptografi; Qualcomm®-processorn inkluderar Secure Boot,
128-bitars Unified Image-kryptering, 256-bitars full hårddiskkryptering,
återställningsskydd och fTPM 2.0-säkerhet; I Windows 10 ingår 128-bitars
Bitlocker-kryptering och företags-VPN21

HP Elite x3 Desk Dock
ansluts till en större
skärm, tangentbord och
mus för att efterlikna en
vanlig stationär upplevelse.

HP Elite x3 slitstark
väska skyddar enheten
mot dagligt slitage.

HP Elite x3 Lap Dock
ger en exklusiv bärbar
upplevelse på resan
och möjliggör Windows
Continuum.

HP Elite x3 trådlös laddare
laddar ditt batteri helt utan
trassliga sladdar.

LOVORD OCH ERKÄNNANDEN
HP Elite x3 gör ett starkt intryck på branschexperter och har mottagit flera
prestigefyllda priser och positiva recensioner.
HP Elite x3 skärmskydd
mot glassprickor
Maximalt skärmskydd
utan att pekfunktionerna
påverkas.

HP USB-C till VGA-adapter
ansluts till skärmar och
projektorer.

”Är detta framtidens
stationära dator?”

“En dator i fickan”

”En kanonlösning
för företag”

N YC K E L S P EC I F I K AT I O N E R

LÖSNINGAR OCH TILLBEHÖR
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Mer information finns på

hp.com/go/elitex3

Dela med
kollegor

1. Baserat på HPs interna analys 11 maj 2016 av mobila enheter som levererar produktivitet för phablet, bärbar och stationär dator, förinstallerade med Windows 10 Mobile, utformade för
att klara MIL-STD-810G- och IP67-tester, möjlighet att köra virtualiserade företagsappar på en stor skärm med hjälp av dockningsstationen som tillval och en biometrisk säkerhetslösning.
2. Dockningsstation som tillval krävs och säljs separat. Kringutrustning säljs separat. 3. Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. Systemet kan behöva
uppgraderas och/eller det kan krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara och/eller BIOS-uppdateringar för att du ska kunna dra nytta av alla funktioner i Windows. Windows
10 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. Avgifter från internetleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se
http://www.windows.com. 4. För att få en Continuum-upplevelse på flera skärmar krävs ett av följande tillbehör: (1) Desk Dock med USB-C™ till DisplayPort-anslutning till extern skärm;
(2) Lap Dock med USB-C™-anslutning till Lap Docks integrerade bildskärm; (3) Dongel med USB-C™ till DisplayPort-, HDMI- eller VGA-anslutning till extern bildskärm; (4) Miracast-förberedd
extern bildskärm eller Miracast-dongel ansluten till en extern bildskärm. Alla dockningsstationer och donglar säljs separat. 5. HP Workspace-prenumeration krävs. Företagsprogram måste
licensieras på ett företagsnätverk för virtualisering. Kräver att HP Elite x3 dockas med HP Elite x3 Desk Dock eller ansluts till HP Elite x3 Lap Dock, som var och en säljs separat eller som
en del av ett lösningspaket. 6. Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile och OneNote ingår. 7. MIL-STD-810G-tester är inte avsedda att demonstrera lämplighet för det amerikanska
försvarsdepartementets krav för militär användning. Testresultaten av MIL-STD-810G är ingen garanti för framtida prestanda under dessa testförhållanden. Skador under MIL-STD-810Gtestförhållanden eller oavsiktliga skador kräver HPs skydd mot oavsiktliga skador ”Care Pack”. 8. IP 67-testresultaten garanterar inte framtida prestanda under dessa testförhållanden.
Skador under testförhållandena eller oavsiktliga skador kräver HPs skydd mot oavsiktliga skador ”Care Pack”. 9. Fingeravtrycksläsaren kommer inte att aktiveras förrän efter en OTAuppdatering som skickas ut inom kort. 10. Enkel-SIM-kortsmodeller är tillgängliga i utvalda regioner. 11. microSD-kort säljs separat. Stödjer upp till 2 TB lagringsutrymme när denna kapacitet
blir tillgänglig. 12. WWAN kräver ett serviceavtal som säljs separat. Vänd dig till operatören för information om täckning och tillgänglighet i din region. Anslutningarna och hastigheterna
varierar beroende på platsen, omgivningarna, nätverksförhållandena och andra faktorer. 4G LTE är inte tillgängligt på alla produkter i alla regioner. 13. Microsoft Miracast-kompatibel skärm
eller projektor krävs. 14. Säljs separat. 15. För lagringsenheter motsvarar 1 GB 1 miljard byte. 1 TB = 1 biljon byte. Den kapacitet som faktiskt formateras är mindre. Upp till 8 GB är reserverade
av programvaran för systemåterställning. 16. För all trådlös 802.11: Trådlös åtkomstpunkt och internettjänst krävs och ingår inte. Tillgängligheten för offentliga trådlösa åtkomstpunkter är
begränsad. Specifikationerna för 802.11ac WLAN är endast utkast och inte slutgiltiga. Om de slutgiltiga specifikationerna skiljer sig från utkasten kan det påverka möjligheten för den bärbara
datorn att kommunicera med andra 802.11ac WLAN-enheter. 17. WWAN kräver ett serviceavtal som säljs separat. Vänd dig till operatören för information om täckning och tillgänglighet
i din region. Anslutningarna och hastigheterna varierar beroende på platsen, omgivningarna, nätverksförhållandena och andra faktorer. 4G LTE är inte tillgängligt på alla produkter i alla
regioner. 18. Miracast är en trådlös teknik som din dator kan använda för att projicera din skärm på TV-apparater, genom projektorer och strömmande mediespelare som stödjer Miracast.
Du kan använda Miracast för att dela det du gör på datorn och visa det som ett bildspel. Mer information finns på windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen. 19.
WQHD-innehåll krävs för att visa WQHD-bilder. 20. Skype för företag-prenumeration krävs. 21. Fingeravtrycksläsarens programvara kräver en uppdatering för Windows 10 Mobile, som är
planerad att släppas framöver.
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