Taulukot

HP EliteBook x360 1030 G2
Viettelevä. Turvallinen. Uusi suosikkikannettavasi.
Ohut, kevyt ja monikäyttöinen HP
EliteBook x360 1030 on täydellinen
PC runsaasti liikkuville ammattilaisille
viiden käyttötilan, vertaansa vailla
olevan turvallisuuden ja jopa 16,5
tunnin akun käyttöajan ansiosta.
Minne työ tai lomailu ikinä viekin,
nosta työnteko ja viihde täysin uudelle
tasolle.
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HP suosittelee Windows 10 Pro -käyttöjärjestelmää.
Ikoninen Elite-muotoilu

● Kauneus, kestävyys ja toiminnot yhdistyvät ennennäkemättömällä tavalla. Upea HP EliteBook x360: tarkkuusleikattu kaunis,
yhtenäinen CNC-alumiinirunko ja timanttileikatut yksityiskohdat. Suunniteltu läpäisemään 12 MIL-STD 810G -testiä2.

Suoraan huipulle

● Valmistaudu kaikkiin tilanteisiin 360° joustavuuden avulla. Viisi käyttötilaa; Työskentele, jaa, esittele, neuvottele ja kirjoita.
Moderni monikäyttöisyys tuo uutta elämää yhteistyöhön ja tuottavuuteen.

Erinomainen suojaus

● HP:n suojatuimpiin ja hallittavimpiin kuuluva tietokone on suojattu kattavasti. HP Sure Start Gen34 suojaa BIOS-hyökkäyksiä
vastaan. Valinnainen, integroitu HP Sure View -näytönsuoja5 estää tirkisteleviä hakkereita näkemästä näyttöä.
● Paahda työpäiväsi läpi Windows 10 Pron1 ja tehokkaan, tyylikkään, ohuen ja kevyen HP EliteBook x360 -kannettavan avulla.
● HP: N aktiivinen-kynä tarjoaa luonnollinen mustetyynyt kokemus. 6 HP: N yhteistyötä näppäimistön avulla voit jakaa sinun
luominen painikkeen painalluksella. Audio by Bang & Olufsen ja HP Noise Cancellation auttavat keskustelemaan työstäsi
selkeästi.
● Suojaudu hetkessä visuaaliselta hakkeroinnilta lisävarusteena saatavalla integroidulla HP Sure View5 -näytönsuojalla, jossa on
3M-yksityisyydensuojatekniikka. Näyttö suojataan yhdellä sormen painalluksella, jolloin ympärilläsi olevat eivät voi lukea näyttöä
mutta näet itse sisällön selkeänä.
● Käynnistä aidolla HP:n BIOSilla jokaisella kerralla. HP Sure Start Gen34 valvoo BIOSia, palauttaa ympäristön ilman käyttäjän tai
järjestelmänvalvojan toimia, palauttaa BIOSin mukautettuun tilaan ja on valmis yrityskäytössä tarvittavaa keskitettyä hallintaa
varten.
● 16,5 tunnin akun käyttöaika3 työtä ja viihdettä varten. HP Fast Charge -akku latautuu jopa 50-prosenttisesti vain 30 minuutissa7.
● Yhdistä suorituskyky ja nopeus Windows 10:n1, 7. sukupolven Intel® Core™ -suorittimien8, valinnaisen PCIe Gen3 SSD -aseman9
ja DDR4-muistin avulla9.
● HP WorkWise10 -älypuhelinsovellus tuo toimistoon älykkyyttä.
● Pysyt tuottavana, kun käytössä on portit valinnaista telakointiasemaa9 varten sekä Wi-Fi- ja valinnainen 3G/4G LTE11 -liitäntä.
● Kun otat käyttöön HP Manageability Integration Kit12 -sarjan, se auttaa nopeuttamaan imagen luomista sekä laitteiston, BIOSin ja
tietoturvan hallintaa, kun laitteita hallitaan Microsoft System Center Configuration Managerin avulla.
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HP EliteBook x360 1030 G2
Taulukko teknisistä tiedoista

HP suosittelee Windows 10 Pro
-käyttöjärjestelmää.

Saatavilla oleva käyttöjärjestelmä Windows 10 Pro (64-bittinen) – HP suosittelee Windows 10 Pro -versiota.1
Windows 10 Home 641
64-bittinen Windows 10 Pro 64 (vain National Academic)1,25
Prosessorituoteperhe

7. sukupolven Intel® Core™ i5 -prosessori; 7. sukupolven Intel® Core™ i7 -prosessori

Saatavilla olevat suorittimet2,3

Intel® Core™ i7-7600U ja Intel HD Graphics 620 (2,9–3,9 GHz Intel Turbo Boost -tekniikalla, 4 Mt:n välimuisti, 2 ydintä); Intel® Core™ i5-7300U ja Intel HD Graphics 620 (2,6–3,5 GHz
Intel Turbo Boost -tekniikalla, 3 Mt:n välimuisti, 2 ydintä); Intel® Core™ i5-7200U ja Intel HD Graphics 620 (2,5–3,1 GHz Intel Turbo Boost -tekniikalla, 3 Mt:n välimuisti, kaksi ydintä)

Piirisarja

Suorittimeen integroitu piirisarja

Muistin enimmäismäärä

Enintään 16 Gt:n DDR4-2133 SDRAM 4
Vakiomuisti - huomautus: Siirtonopeus enintään 2133 Mt/s

Sisäinen tallennustila

Enintään 128 Gt M.2 SSD5
256 Gt Enintään 512 Gt M.2 SATA TLC SSD5
256 Gt Enintään 512 Gt M.2 PCIe NVMe TLC SSD -asema5
Enintään 360 Gt M.2 PCIe NVMe SSD -asema5

Näyttö

Lävistäjältään 33,8 cm:n (13,3 tuuman) erittäin ohut, FHD UWVA -kosketusnäyttö (1 920 × 1 080), Corning® Gorilla® Glass; Lävistäjältään 33,8 cm:n (13,3 tuuman) erittäin ohut,
UHD UWVA -kosketusnäyttö (3 840 × 2 160), Corning® Gorilla® Glass; Integroitu HP Sure View -näytönsuoja: lävistäjältään 33,8 cm:n (13,3 tuuman) erittäin ohut, FHD UWVA eDP
-kosketusnäyttö (1 920 × 1 080), Corning® Gorilla® Glass;11,13,26

Saatavilla olevat näytönohjaimet

Integroitu: Intel® HD 620 -näytönohjain11

Langattomat tekniikat

HP lt4132 LTE/HSPA+ 4G -mobiililaajakaista; HP hs3210 WW HSPA+ -mobiililaajakaista; Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2×2) ja Bluetooth® 4.2 -yhdistelmä (ei-vPro™); Intel®
802.11a/b/g/n/ac (2×2) ja Bluetooth® 4.2 -yhdistelmä; Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2×2) ja Bluetooth® 4.2 -yhdistelmä (vPro™); Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac
(2×2) Wi-Fi® ja Bluetooth® 4.2 -yhdistelmä (vPro™ ja ei-vPro™)6,7,8,9
(Yhteensopiva Miracast-sertifioitujen laitteiden kanssa.)

Tietoliikenne

NFC (lisävaruste)7

Laajennuspaikat

1 mikro-SD-kortti

Portit ja liittimet

1 USB Type-C™, jossa Thunderbolt™; 2 USB 3.1 -porttia (1 lataava); 1 HDMI 1.4; 1 ulkoinen micro-SIM-paikka; Virtaliitin; kuuloke–mikrofoni-yhdistelmä (jalustassa)10

Syöttölaite

Roiskesuojattu taustavalaistu näppäimistö, jossa on DuraKeys-ominaisuus
ClickPad-alusta, jossa on kuvantunnistin ja lasipinta, käytössä monikosketuseleet, napautukset käytössä oletusarvoisesti
Sormenjälkitunnistin Windows Hello -todennusta varten

Web-kamera

720p:n HD-verkkokamera, infrapunakamera kasvojentodennukseen Windows Hello -tunnistuksella11,12

Saatavilla olevat ohjelmistot

HP DriveLock; HP Mobile Connect Pro; HP ePrint -ohjain ja JetAdvantage; HP Hotkey -tuki; HP Support Assistant; HP JumpStart; HP Noise Cancellation; HP Image Assistant; Osta
Office; Bing-haku; Skype18,19,20,22

Suojauksen hallinta

HP BIOSphere; HP SureStart; HP Secure Erase; Käynnistystä edeltävä tunnistus; Turvalukkopaikka; HP Client Security; HP Security Manager; HP Password Manager; Absolute
Persistence Module; TPM 1.2/2.0; Microsoft Defender; HP Spare Key; HP Device Access Manager14,15,16,17

Virtalaitteet

HP:n pitkäkestoinen 3-kennoinen litium-ioniakku (57 Wh)23
Jopa 16 tuntia 30 minuuttia27
(Akku sijaitsee laitteen sisällä, joten asiakas ei voi vaihtaa sitä. Takuu kattaa huollon.)

Mitat

31,69 × 21,85 × 1,49 cm

Paino

Paino alkaen 1,28 kg
(Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan.)

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioituja kokoonpanoja saatavilla

Laajennusratkaisut
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Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu (valinnaiset Care Packs -paketit hankittava erikseen), kolmen vuoden takuu HP Long Life -akulle (saatavilla vain kolmen vuoden rajoitetun
alustatakuun yhteydessä)
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP 65 W:n Smart
-verkkolaite

HP suosittelee Windows 10 Pro
-käyttöjärjestelmää.

Hallitse kannettavasi sähkönkulutusta. HP:n uusi 65 watin Smart AC -sovitin säätää virrankulutusta ja tasaa sähköpiikit.
Se on suunniteltu vähentämään johdon kuormitusta, ja siinä on erityiskäyttöavain, joka tukee nykyisiä ja aiempia
HP-malleja. Näin se on täydellinen vaihto- tai varakappale kannettavan verkkolaitteelle.

Tuotenumero: H6Y89AA

HP:n erittäin ohut
Bluetooth-hiiri

Tehosta tuottavuuttasi tyylikkäästi HP:n huippuohuella langattomalla hiirellä, joka on erittäin ohut ja erittäin
virtaviivainen Bluetooth®-hiiri.

HP Notebook Power Bank

Tehosta kannettavan 1 käyttöaikaa ja lataa päivittäin käyttämäsi USB-laitteet yhtä aikaa kannettavan ja ladattavan,
HP-kannettaville tarkoitetun virtapankin avulla.

Tuotenumero: L9V78AA

Tuotenumero: N9F71AA

HP:n kaksipäinen
avainkaapelilukko, 10 mm

Saat laitesuojauksen kannettavalle sekä toiselle laitteelle kuten näytölle tai telakalle HP:n kaksipäisellä
avainkaapelilukolla, joka lukitsee molemmat laitteet lukkoon ja kiinteään pintaan.

HP Elite Top Load Colombian
-nahkalaukku

Aseta uusi taso tyylille, kun olet tien päällä ja HP Elite Top Load Columbian -nahkalaukun1 avulla, joka on tyylikäs ja täysin
nahkainen laukku ja joka suojaa laitteesi ja tietosi ja tarjoaa erinomaista laajennettavuutta jokapäiväiseen työhösi
lisäämättä laukun kokoa.

Tuotenumero: T1A64AA

Tuotenumero: T9H72AA

HP UC Wireless Duo Headset
-kuulokkeet

Vastaa puheluun jopa 30 metrin päässä työpöydästäsi tai puhelimestasi HP UC Wireless Duo Headset -kuulokkeiden
avulla. Nauti ensiluokkaisesta stereoäänestä ja kohinanvaimennuksesta meluisissakin paikoissa. Nämä kuulokkeet on
suunniteltu mukaviksi käyttää koko työpäivän ajan.12

Tuotenumero: W3K09AA

HP:n 5 vuoden laitteistotuki
kannettaville tietokoneille
seuraavana arkipäivänä
asiakkaan tiloissa

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Viiden vuoden laitteistotuki: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan
päällä seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: U7861E
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HP suosittelee Windows 10 Pro
-käyttöjärjestelmää.

Viestin alaviitteet
1 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, ohjaimia ja/tai ohjelmia, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin

hyödyntää. 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.
2 MIL-STD 810G -testaus on meneillään, mutta sillä ei pyritä osoittamaan, että laitteet täyttävät puolustusvoimien sopimusvaatimukset tai ovat sopivia sotilaskäyttöön. Testitulokset eivät takaa, että laitteet toimivat jatkossa näissä olosuhteissa. Vaurio
MIL-STD-testiolosuhteissa tai mikä tahansa tapaturmainen vahinko edellyttää valinnaista HP Care Pack -vahinkosuojauspalvelua.
3 Windows 10 -käyttöjärjestelmässä MM14 akun käyttöaika vaihtelee esimerkiksi tietokoneen mallin, kokoonpanon, käytössä olevien sovellusten, ominaisuuksien, käytön, langattoman toiminnan ja virranhallinta-asetusten mukaan. Akun enimmäiskapasiteetti
vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Katso lisätietoja osoitteesta www.bapco.com.
4 HP Sure Start Gen 3 on käytettävissä 7. sukupolven Intel®-suorittimilla varustetuissa HP EliteBook -tuotteissa.
5 Integroitu HP Sure View -näytönsuoja on lisävaruste, joka on määritettävä tuotteen hankinnan yhteydessä, odotetaan tulevan saataville Q2 2017.
6 Hankittava erikseen tai lisävarusteena. Käsinkirjoitus edellyttää Windows 10 -käyttöjärjestelmää.
7 Lataa akun jopa 50 %:n tasolle 30 minuutissa, kun järjestelmästä on katkaistu virta tai se on valmiustilassa. Tarvitaan vähintään 65 watin verkkolaite. Kun 50 prosentin lataustaso on saavutettu, lataus palautuu normaaliksi. Latausaika saattaa vaihdella +/−10 %
järjestelmän toleranssin vuoksi.
8 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työnkulkujen ja laitteisto- ja
ohjelmistokokoonpanojen mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
9 Valinnaiset ominaisuudet myydään erikseen tai lisälaitteina.
10 HP Workwise -älypuhelinsovelluksen voi pian ladata maksutta App Store- ja Google Play -palveluista.
11 3G/4G LTE WWAN on valinnainen ominaisuus, joka on määritettävä tehtaalla. Se ei ole saatavilla kaikkiin tuotteisiin ja kaikilla alueilla, ja se edellyttää erikseen hankittavaa palvelusopimusta. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus palveluntarjoajalta.
Yhteysnopeudet vaihtelevat sijainnin, ympäristön, verkon ja muiden tekijöiden mukaan.
12 HP Manageability Integration Kit on ladattavissa pian osoitteesta http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää päivitettyjä ja/tai uusia laitteita, ohjaimia, ohjelmia ja/tai BIOS-päivitystä, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. 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/.
2 Monen ytimen tekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työnkulkujen ja laitteisto- ja
ohjelmistokokoonpanojen mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
Microsoftin tukikäytännön vuoksi HP ei tue Windows 8- tai Windows 7 -käyttöjärjestelmiä tuotteissa, joissa on Intel-suoritin tai 7. sukupolven tai uudempi AMD-suoritin eikä anna käyttöön Windows 8- tai Windows 7 -ohjaimia osoitteessa
http://www.support.hp.com.
4 Koska jotkin muiden valmistajien muistimoduulit eivät ole standardien mukaisia, suosittelemme HP-muistien käyttämistä yhteensopivuuden varmistamiseksi. Jos yhdistät muisteja, joilla on eri nopeudet, järjestelmä toimii hitaimman muistin nopeudella.
5 Tallennusasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Windows 10 -käyttöjärjestelmässä enintään 980 Mt on varattu järjestelmän palautusohjelman käyttöön.
6 Langaton tukiasema ja tarvittavat internet-palvelut myydään erikseen. Julkisten langattomien liityntäpisteiden käytettävyys 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.
7 Hankittava erikseen tai lisälaitteena.
8 Mobiililaajakaistan käyttöön on hankittava erikseen maksullinen palvelusopimus. Edellyttää kokoonpanon tehtaalla. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus palveluntarjoajalta. Yhteysnopeudet vaihtelevat sijainnin, ympäristön, verkon ja muiden tekijöiden
mukaan. 4G LTE ei ole saatavilla kaikkiin tuotteisiin ja kaikilla alueilla.
9 Miracast on langaton tekniikka, jonka avulla voit heijastaa tietokoneen näytön sisällön televisioruudulle, projektoreihin ja suoratoistaviin mediasoittimiin, jotka tukevat myös Miracast-tekniikkaa. Miracastin avulla voit jakaa tietokoneellasi tekemät asiat ja esittää
diaesityksen. Lisätietoja: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
10 Kaikki kaapelit on hankittava erikseen.
11 HD-kuvien katselu edellyttää teräväpiirtosisältöä.
12 Edellytyksenä internet-yhteys.
13 Resoluutiot määräytyvät näytön ominaisuuksien, resoluutio- ja värisyvyysasetusten mukaan.
14 Saatavilla ainoastaan yritystietokoneisiin, joissa on HP BIOS.
15 HP Secure Erase on menetelmille, joiden pääpiirteet on ilmoitettu National Institute of Standards and Technology -instituutin erikoisjulkaisussa 800-88.
16 Turvalukkopaikan kaapeli ei sisälly toimitukseen.
17 Absolute-agentti on laitteessa oletusarvoisesti poissa käytöstä ja aktivoidaan, kun asiakas ostaa palvelun tilauksen ja aktivoi sen. Tilausten sopimuskausi voi kestää useita vuosia. Palvelu on rajoitettu. Tarkista Absolute-yhtiöltä saatavuus Yhdysvaltain
ulkopuolella. Absolute Recovery Guarantee on rajoitettu takuu. Palvelua koskevat tietyt rajoitukset. Lisätietoja on osoitteessa https://www.absolute.com/en/about/legal/agreements/absolute. Data Delete on Absolute Software -yhtiön tarjoama valinnainen palvelu.
Palvelua käytettäessä Recovery Guarantee mitätöityy. Data Delete -palvelun käyttämiseksi asiakkaiden on allekirjoitettava lupasopimus etukäteen ja joko hankittava PIN-koodi tai ostettava vähintään yksi RSA SecurID -tunnus Absolute Software -yhtiöltä.
18 HP Mobile Connect on saatavilla vain valmiiksi määritetyillä WWAN-laitteilla. Katso paikallinen saatavuus osoitteesta www.hp.com/go/mobileconnect
19 Edellyttää verkkoyhteyttä HP:n verkkoyhteyttä käyttävään tulostimeen ja HP ePrint -tilin rekisteröintiä (luettelo kelvollisista tulostimista, tuetuista asiakirja- ja kuvatyypeistä sekä muista HP ePrint -tulostinta koskevista tiedoista on saatavilla osoitteessa
www.hp.com/go/eprintcenter).
20 Ei esiasennettuna, mutta sen voi ladata osoitteesta http://www.hp.com/go/clientmanagement
21 LANDESK Management -tilaus vaaditaan.
22 Skype tarjotaan Kiinassa.
23 Tukee akun nopeaa lataamista.
24 HP Care Pack -palvelut myydään erikseen. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/cpc. HP:n palveluihin sovelletaan
ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.
25 Tiettyihin oppilaitoskäyttöön tarkoitettuihin laitteisiin päivitetään automaattisesti Windows 10 Pro Education ja Windows 10 Anniversary Update. Ominaisuudet vaihtelevat; Windows 10 Pro Education -ominaisuuksista on lisätietoja osoitteessa
https://aka.ms/ProEducation.
26 Suunnitelmien mukaan saatavilla vuoden 2017 huhtikuussa.
27 Windows 10 -käyttöjärjestelmässä MM14 akun käyttöaika vaihtelee esimerkiksi tietokoneen mallin, kokoonpanon, käytössä olevien sovellusten, ominaisuuksien, käytön, langattoman toiminnan ja virranhallinta-asetusten mukaan. Akun enimmäiskapasiteetti
vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Katso lisätietoja osoitteesta www.bapco.com.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/notebooks

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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