Data
sheet
Datasheet

HP
ProHP
x2 Pro
612x2 612
Estojo
resistente
Rugged
Case
HP Pro x2 612 Rugged Case

Maximum
protection,
minimalist
design.
Proteção tablet
máxima
para o tablet
e design minimalista.
Carry
HPHP
ProPro
x2x2
612612
intopara
the adaily
fray without
worry.
Leveyour
o seu
batalha
diária sem
se The
sturdy
and stylish
HP Pro
x2e612
Rugged
helps
youra
preocupar.
O estojo
forte
elegante
doCase
HP Pro
x2 shield
612 ajuda
tablet
fromobumps
without
extrasem
bulk ficar
and is
designedetofoi
proteger
seu tablet
dosadding
solavancos
volumoso
pass
MIL-STD 810G
desenvolvido
paratesting1.
ser aprovado no teste MIL-STD 810G1.
Handy cutouts.
Keep
all of your
tablet’s buttons, controls, cameras, and connectors easily accessible. Block
Recortes
úteis.
unused
portstodos
as needed,
or keep
them clean,
with the
included plugs.2Store
your
pen in theBloqueie
Mantenha
os botões,
controles,
câmeras
e conectores
do seu tablet
acessíveis.
case’s
pen
holder.
as portas não utilizadas conforme necessário, ou as mantenha limpas, com os plugues
1
MIL-STD 810G testing is pending and is not
1
intended
demonstrate
for U.S. e não se
1O testetoMIL-STD
810G fitness
está pendente
Department
of Defense contract
requirements
destina a demonstrar
adequação
aos requisitos do
orcontrato
for military
MIL-STD 810G test
resultsdos EUA ou
comuse.
o Departamento
de Defesa
are
notuso
a guarantee
ofresultados
future performance
para
militar. Os
do teste MIL-STD
under
testgarantia
conditions.
underfuturo de
810Gthese
não são
do Damage
desempenho
the
MIL-STD
810G
test conditions
or any
acordo
com
as condições
do teste.
Os danos nas
accidental
damage
requires
an810G
optional
HP
condições
de teste
MIL-STD
ou qualquer
dano
Accidental
Protection
Care
Pack.
acidentalDamage
requerem
o HP Care
Packs
opcional de
proteção contra danos acidentais.
2
blocked.
2USB-C™ port cannot
A porta USB-C ™ nãobe
pode
ser bloqueada.

incluídos.2 Guarde a sua caneta no suporte apropriado do estojo.
Ready to carry or recline.
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Especificações
Specifications

		
Estojo HP Pro x2 612 resistente

HP Pro x2 612 Rugged Case

Número do modelo
Model number

Z7T26AA

Dimensões Dimensions

x 9xx19
0.75
in (325 x 229 x 19 mm)
12,8 x 9 x 0,75 pol. (325 12.8
x 229
mm)

Peso

Weight

Rugged case 0.93 lb (420g)

Estojo resistente		
0,93 lb (420 g)
clip(103,3
0.23g)lb (103.3g)
Alça tiracolo com clipes		Shoulder strap w/dog
0,23 lb
Alça de mão TPU		TPU hand strap 0,09 lb (41 0.09
g) lb (41g)
Alça de mão de elástico		Elastic hand strap
0,01 lb (5 g)0.01 lb (5g)

Dimensões da alça tiracolo
Shoulder Strap Dimensions

Comprimento
(Ajustável) 		
Largura		
Espessura		

Alça de mão TPU

Comprimento
Largura		
Espessura		

TPU hand strap

Alça de mão de elástico
Elastic hand strap

Materiais

Comprimento
Largura		
Espessura		
PC, TPU

Conteúdo do kit de opcionais
Materials
Compatibilidade
Option kit contents
Compatibility

Z7T26AA

Mais custo 41,73 pol. (106 cm)
Shortest 41.73 in (106cm)
Mais longa 65,35 (166 cm)
(Adjustable)
2,76 pol. (70Longest
mm) 65.35 (166cm)
0,24 pol. (6 2.76
mm)in (70mm)
Width
Length

Thickness
0.24 in (6mm)
13,46 pol. (341,97
mm)

1,93 pol. (4913.46
mm)in (341.97mm)
0,31 pol. (8 mm)

Length
Width

1.93 in (49mm)

9,11 pol. (231,4 mm)
0.31 in (8mm)
1,61 pol. (41 mm)
0,08
pol.
(2
mm)
Length
9.11
in (231.4mm)
Thickness

Width

1.61 in (41mm)

Thickness

0.08 in (2mm)

Estojo HP Pro x2 612 resistente, alça tiracolo, alça de mão TPU, alça de mão de elástico, plugues de porta, documentação
PC, TPU

Tablet HP Pro x2 612 G2
HP Pro x2 612 Rugged Case, shoulder strap, TPU hand strap, elastic hand strap, port plugs, documentation
Tablet HP Pro x2 612 G2 com teclado Collaboration
HP Pro x2 612 G2 Tablet
HP Pro x2 612 G2 Tablet with Collaboration Keyboard
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