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HP EliteBook x360 1030 G2
Elegáns. Biztonságos. Az ideális hordozható megoldás.
Az öt üzemmódban használható
360°-os sokoldalúságnak, a páratlan
biztonságnak és az akár 16 és fél órás
akkumulátor-üzemidőnek
köszönhetően a vékony és könnyű HP
EliteBook x360 1030 a tökéletes
megoldás azok számára, akik folyton
úton vannak. Akár üzleti úton, akár
nyaraláson van, a munka és
szórakozás új szintjei tárulnak fel.
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A HP a Windows 10 Pro operációs rendszert ajánlja.
Ikonikus Elite formavilág

● A szépség, az ellenállóság és a funkcionalitás egyedülálló ötvözete. A CNC alumíniumból készült egybeépített vázzal és
gyémántmintázatú borítással rendelkező kiváló HP EliteBook x360 noteszgépet arra tervezték, hogy megfeleljen a tizenkét
MIL-STD 810G teszten.2

Határok nélkül

● Bármilyen helyzethez igazodó 360°-os rugalmasság. Öt használati mód; munkavégzéshez, íráshoz, tartalmak megosztásához,
bemutatókhoz és konferenciákhoz. Napjaink sokoldalú megoldásai tovább könnyítik az együttműködést és fokozzák a
hatékonyságot.

Kivételes védelem

● A HP egyik legbiztonságosabb és legjobban felügyelhető számítógépe teljes körű védelmet biztosít. A HP Sure Start Gen34 véd a
BIOS-t érő támadások ellen, az opcionális HP Sure View beépített adatvédelmi szűrőnek5 köszönhetően pedig egy
gombnyomással elérhetetlenné tehetők a látható adatok.
● A Windows 10 Pro1 rendszerű, nagy teljesítményű, karcsú és könnyű HP EliteBook x360 segítségével egész nap hatékonyan
dolgozhat.
● A HP Active Pen toll természetes szabadkezes írási élményt biztosít.6 A HP Collaboration billentyűzet segítségével egyetlen
gombnyomással megoszthatja alkotásait. A Bang & Olufsen hangrendszernek és a HP zajszűrésnek köszönhetően a
munkamegbeszéléseket semmi nem zavarja meg.
● A 3M adatvédelmi technológiát használó opcionális HP Sure View5 beépített adatvédelmi szűrő azonnali védelmet biztosít a
vizuális adatlopás ellen. A képernyő egyetlen gombnyomásra olvashatatlanná válik a közelében állók számára, míg Ön továbbra
is világosan láthatja a tartalmát.
● Eredeti HP BIOS minden indításkor. A HP Sure Start Gen34 figyeli a memóriában lévő BIOS-t, helyreállítja a platformot a
felhasználó vagy a rendszergazda beavatkozása nélkül, visszaállítja a BIOS-t egy egyéni állapotra, és készen áll a nagyvállalati
környezetre központi felügyelethez.
● A hosszú akkumulátor-üzemidőnek köszönhetően akár 16 és fél órán3 keresztül dolgozhat és játszhat, és 30 perc7 alatt akár
50%-ra is feltöltheti a HP gyorsan töltődő akkumulátort.
● Teljesítmény és sebesség a Windows 10,1 a 7. generációs Intel® Core™ processzorok,8 az opcionális PCIe Gen3 SSD9 és a DDR4
memóriamodulok9 segítségével.
● A HP WorkWise10 intelligens irodai funkciókat nyújt egy okostelefonos alkalmazás formájában.
● Az opcionális dokkoló9 alapvető portjaival hatékonyan dolgozhat, illetve Wi-Fi és opcionális 3G/4G LTE11-hálózatokhoz
csatlakozhat.
● A HP Manageability Integration Kit12 telepítésével felgyorsíthatja a rendszerképek létrehozását, valamint a hardverek, a BIOS és a
biztonság felügyeletét, ha a Microsoft Systems Center Configuration Manager segítségével felügyeli az eszközöket.
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HP EliteBook x360 1030 G2
Műszaki jellemzők táblázata

A HP a Windows 10 Pro operációs rendszert
ajánlja.

Elérhető operációs rendszer

Windows 10 Pro, 64 bites – a HP a Windows 10 Pro rendszert ajánlja.1
Windows 10 Home 641
Windows 10 Pro, 64 bites (csak National Academic esetén)1,25

Processzorcsalád

7. generációs Intel® Core™ i5 processzor; 7. generációs Intel® Core™ i7 processzor

Elérhető processzorok2,3

Intel® Core™ i7-7600U Intel HD Graphics 620 grafikus vezérlővel (2,9 GHz vagy Intel Turbo Boost technológiával akár 3,9 GHz, 4 MB gyorsítótár, 2 mag); Intel® Core™ i5-7300U Intel
HD Graphics 620 grafikus vezérlővel (2,6 GHz vagy Intel Turbo Boost technológiával akár 3,5 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag); Intel® Core™ i5-7200U Intel HD Graphics 620 grafikus
vezérlővel (2,5 GHz vagy Intel Turbo Boost technológiával akár 3,1 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag)

Lapkakészlet

A chipkészlet integrálva van a processzorba

Legnagyobb memória

Legfeljebb 16 GB DDR4-2133 SDRAM 4
Standard memória – feljegyzés: Akár 2133 MT/s átviteli sebesség

Belső tárolókapacitás

Legfeljebb 128 GB M.2 SSD5
256 GB Legfeljebb 512 GB M.2 SATA TLC SSD5
256 GB Legfeljebb 512 GB M.2 PCIe NVMe TLC SSD5
Legfeljebb 360 GB M.2 PCIe NVMe SSD5

Képernyő

33,8 cm (13,3 hüvelyk) képátlójú, FHD UWVA ultravékony Corning® Gorilla® Glass érintőképernyő (1920 x 1080); 33,8 cm (13,3 hüvelyk) képátlójú, UHD UWVA ultravékony Corning®
Gorilla® Glass érintőképernyő (3840 x 2160); HP Sure View beépített adatvédelmi szűrővel felszerelt 33,8 cm (13,3 hüvelyk) képátlójú, FHD UWVA eDP ultravékony Corning®
Gorilla® Glass érintőképernyő (1920 x 1080)11,13,26

Elérhető grafikus kártya

Integrált: Intel® HD Graphics 62011

Vezeték nélküli eszközök

HP lt4132 LTE/HSPA+ 4G mobil szélessávú modul; HP hs3210 WW HSPA+ mobil szélessávú modul; Kombinált Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2x2) és Bluetooth® 4.2 (nem vPro™);
Kombinált Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2x2) és Bluetooth® 4.2; Kombinált Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2x2) és Bluetooth® 4.2 (vPro™); Kombinált Intel® kétsávos Wireless-AC 8265
802.11 a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® és Bluetooth® 4.2 (vPro™ és nem vPro™)6,7,8,9
(Kompatibilis a Miracast-tanúsítvánnyal rendelkező eszközökkel.)

Kommunikáció

NFC (opcionális)7

Bővítőhelyek

1 microSD

Portok és csatlakozók

1 USB Type-C™ Thunderbolt™-támogatással; 2 USB 3.1 (1 töltéshez); 1 HDMI 1.4; 1 külső micro SIM; 1 váltóáramú tápcsatlakozó; 1 kombinált fejhallgató/mikrofon (alap)10

Bemeneti eszköz

Cseppálló, háttérvilágítással rendelkező billentyűzet folyadékelvezetővel és DuraKey billentyűkkel
Képérzékelős, üvegfelületű érintőtábla a multi-touch kézmozdulatok támogatásával és a koppintások alapértelmezett támogatásával.
Touch ujjlenyomat-érzékelő és Windows Hello az ujjlenyomat-alapú hitelesítéshez

Webkamera

720p-s HD webkamera, infravörös kamera és Windows Hello az arcfelismeréshez11,12

Elérhető szoftver

HP DriveLock; HP Mobile Connect Pro; HP ePrint illesztőprogram + JetAdvantage; HP gyorsbillentyűk támogatása; HP Support Assistant; HP JumpStart; HP zajszűrő; HP Image
Assistant; Office vásárlása; Bing kereső; Skype18,19,20,22

Adatvédelem kezelése

HP BIOSphere; HP SureStart; HP Secure Erase; Rendszerindítás előtti hitelesítés; Biztonságizár-nyílás; 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

Áramellátás

HP Long Life 3 cellás, 57 Wh-s lítiumion23
Akár 16 óra és 30 perc27
(Az akkumulátor belső, és az ügyfél nem cserélheti ki. A jótállás alapján szervizelhető.)

Méretek

31,69 x 21,85 x 1,49 cm

Súly

Kezdő tömeg: 1,28 kg
(A tömeg a konfigurációtól függően változik.)

Energiahatékonysági megfelelés

ENERGY STAR® tanúsítvánnyal rendelkező konfigurációk is elérhetők

Bővítési megoldások

23

Jótállás

3 év korlátozott jótállás (opcionális Care Pack csomagok érhetők el, külön megvásárolható), 3 év korlátozott jótállás a HP Long Life akkumulátorra (csak a 3 éves korlátozott
platformjótállással érhető el)
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Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP 65 W intelligens hálózati
adapter

A HP a Windows 10 Pro operációs rendszert
ajánlja.

Szabályozhatja a noteszgép áramellátását. A HP új 65 W-os intelligens tápegysége szabályozza az áramellátást,
kiegyenlíti a feszültségingadozásokat, csökkenti a kábelterhelést, és egy speciális adaptert tartalmaz, amely a jelenlegi
és a régebbi HP modelleket is támogatja – tökéletes megoldás a noteszgép tápegységének helyettesítésére vagy
tartalék adapterként.

Termékszám: H6Y89AA

HP UltraThin Bluetooth-egér

Érjen el nagyobb hatékonyságot stílusosan a rendkívül vékony, Bluetooth®-kompatibilis HP UltraThin vezeték nélküli
egérrel.

Termékszám: L9V78AA

HP Power Bank
noteszgéphez

A hordozható, tölthető, noteszgépekhez készült HP Power Bank segítségével növelheti noteszgépe1 üzemidejét, és
naponta használt USB-eszközeit is feltöltheti.

HP 10 mm-es kétfejes
kulcsos kábelzár

Noteszgépe és más eszköze (például kijelző vagy dokkoló) számára hardveres biztonságot garantálhat a HP kétfejes
kulcsos kábelzárral, amely mindkét eszközt a zárhoz, majd egy harmadik, stabil felülethez rögzíti.

HP Elite felültöltős
kolumbiai bőr táska

A HP Elite felültöltős kolumbiai bőr táska1 egyedi, stílusos megjelenést biztosít utazás közben. A gyönyörű, tetőtől talpig
bőrből készült táska megvédi eszközeit és adatait, és áttekinthető módon tárolja a napi munkához szükséges
kiegészítőket.

Termékszám: N9F71AA

Termékszám: T1A64AA

Termékszám: T9H72AA

HP UC vezeték nélküli
sztereó mikrofonos
fejhallgató

A HP UC vezeték nélküli sztereó mikrofonos fejhallgató használatával az íróasztaltól vagy a telefontól akár több mint 30
méteres távolságban is végezhet hívásokat, és a legzajosabb környezetben is élvezheti a prémium minőségű sztereó
hangzás és a zajcsökkentés előnyeit, mindezt a napi munka során végig kényelmesen viselhető kialakításban.12

HP 5 éves, következő
munkanapi, helyszíni
hardvertámogatás
noteszgépekhez

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 5 éves, következő munkanapi helyszíni hardvertámogatást
nyújt, ha a probléma távolról nem oldható meg.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

Termékszám: W3K09AA

Termékszám: U7861E
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A HP a Windows 10 Pro operációs rendszert
ajánlja.

Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1Nem minden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek a Windows funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert, illesztőprogramokat és/vagy szoftvert

igényelhetnek. A Windows 10 frissítése automatikus, ami mindig engedélyezve van. Internetszolgáltatói díjak merülhetnek fel, és további követelmények vonatkozhatnak idővel a frissítésekre. További információ: http://www.windows.com.
2A MIL-STD 810G tesztelés függőben van, és nem célja a rendszer honvédelmi vagy katonai célokra való alkalmasságának a bizonyítása. A teszteredmények nem szavatolják a jövőbeli teljesítményt ezen tesztelési feltételek mellett. A MIL-STD tesztkörülmények
alatt bekövetkező vagy bármilyen véletlen sérülés esetén a HP baleseti kár ellen köthető opcionális Care Pack csomagja szükséges.
3A Windows 10 MM14 akkumulátor üzemideje több tényezőtől, például a termék típusától, a konfigurációtól, a betöltött alkalmazásoktól és szolgáltatásoktól, a használattól, valamint a vezeték nélküli és energiagazdálkodási beállításoktól függ. Az akkumulátor
maximális kapacitása az idővel és a használattal természetes módon csökken. További részletek: www.bapco.com.
4A HP Sure Start Gen 3 a 7. generációs Intel® processzorokkal felszerelt HP EliteBook termékeken érhető el.
5A várhatóan 2017 Q2-től elérhető opcionális HP Sure View beépített adatvédelmi szűrőt a vásárláskor kell konfigurálni.
6Külön vagy opcionális tartozékként vásárolható meg. A szabadkezes íráshoz Windows 10 szükséges.
7Az akkumulátort 30 percen belül feltölti 50%-ra, ha a rendszer ki van kapcsolva, vagy készenléti üzemmódban van. Legalább 65 watt teljesítményű tápegység szükséges. Miután az akkumulátor töltöttségi szintje elérte az 50%-ot, a töltés visszaáll a normál
sebességre. A töltési idő a rendszer tűrése miatt +/- 10%-os mértékben változhat.
8A többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. A teljesítmény és az órajel-frekvencia az alkalmazások
munkaterhelésétől, illetve a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel növekvő számozása nem a növekvő teljesítményt jelenti.
9Az opcionális funkciók külön vagy kiegészítőként vásárolhatók meg.
10A HP WorkWise okostelefonos alkalmazás hamarosan ingyenesen letölthetővé válik az App Store vagy a Google Play áruházból.
11Az opcionális 3G/4G LTE WWAN-t a gyártónak kell konfigurálni. Nem minden területen, nem minden termékhez érhető el, és külön megvásárolt szolgáltatási szerződést igényel. A lefedettséggel és az elérhetőséggel kapcsolatban érdeklődjön a szolgáltatóknál.
A kapcsolat sebessége a földrajzi elhelyezkedés, a környezet, a hálózati viszonyok és más tényezők függvényében változhat.
12A HP Manageability Integration Kit hamarosan letölthetővé válik a http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html webhelyről.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1Nem minden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek a Windows funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert, illesztőprogramokat, szoftvereket vagy

BIOS-frissítést igényelhetnek. A Windows 10 frissítése automatikus, és mindig engedélyezve van. Internetszolgáltatói díjak merülhetnek fel, és idővel további követelmények vonatkozhatnak a frissítésekre. További részletek: http://www.windows.com/.
2A többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. A teljesítmény és az órajel-frekvencia az alkalmazások
munkaterhelésétől, illetve a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel növekvő számozása nem a növekvő teljesítményt jelenti.
3A termék nem támogatja a Windows 8 és Windows 7 szoftvert. A Microsoft támogatási irányelvének megfelelően a HP nem támogatja a Windows 8 és a Windows 7 operációs rendszert az Intel és a 7. generációs vagy újabb AMD processzorral konfigurált
termékeken, illetve nem biztosít illesztőprogramokat Windows 8 vagy Windows 7 rendszerhez a http://www.support.hp.com webhelyen.
4Mivel néhány harmadik féltől származó memóriamodul nem felel meg az ipari szabványnak, HP emblémával ellátott memória használatát javasoljuk a kompatibilitás biztosítása érdekében. Ha különböző sebességű memóriákat használ, a rendszer az
alacsonyabb memóriasebességgel üzemel.
5Tárolómeghajtók esetében 1 GB = 1 milliárd bájt. 1 TB = 1 billió bájt. A formázás utáni tényleges kapacitás ennél kisebb. A helyreállítást végző program számára legfeljebb 980 MB tárhely van lefoglalva (Windows 10 esetén).
6Külön megvásárolható vezeték nélküli hozzáférési pont és internetszolgáltatás szükséges. A nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott. A 802.11ac WLAN műszaki jellemzői csak tervek, és nem tekinthetők véglegesnek. Ha a végleges
műszaki jellemzők eltérnek a tervektől, az befolyásolhatja a noteszgép és a többi 802.11ac WLAN-eszköz közötti kommunikációt.
7 Külön vagy választható funkcióként vásárolható meg.
8A mobil szélessáv használata külön megvásárolható szolgáltatási szerződést és gyári beállítást igényel. A lefedettséggel és az elérhetőséggel kapcsolatban érdeklődjön a helyi szolgáltatónál. A kapcsolat sebessége a földrajzi elhelyezkedés, a környezet, a
hálózati viszonyok és más tényezők függvényében változhat. A 4G LTE nem minden területen és nem minden termékhez érhető el.
9A Miracast egy vezeték nélküli technológia, amellyel kivetítheti számítógépe képernyőjét olyan televíziókra, projektorokra és adatfolyam-továbbítást támogató médialejátszókra, amelyek szintén rendelkeznek Miracast-támogatással. A Miracast használatával
megoszthatja a számítógép képernyőjét és diavetítést mutathat be. További információ: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-8/project-wireless-screen-miracast
10Minden kábel külön vásárolható meg.
11 A HD képminőséghez HD tartalom szükséges.
12Internetelérés szükséges.
13A felbontás a monitor képességeitől, valamint a felbontás és a színmélység beállításaitól függ.
14Csak a HP BIOS-szal rendelkező üzleti számítógépekhez érhető el.
15A HP Secure Erase a National Institute of Standards and Technology 800-88-as speciális kiadványában leírt módszerekkel használható.
16A biztonságizár-nyílás kábele nem tartozék.
17Az Absolute ügynök alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, és akkor aktiválódik, amikor az ügyfél aktiválja a megvásárolt előfizetést. Előfizetések több évig terjedő időtartamokra köthetőek. A szolgáltatás korlátozott, az Egyesült Államokon kívüli
elérhetőségéről érdeklődjön az Absolute vállalatnál. Az Absolute Recovery Guarantee szolgáltatás korlátozott jótállást biztosít. Bizonyos korlátozások lehetnek érvényesek. Részletek: https://www.absolute.com/en/about/legal/agreements/absolute. A Data Delete
az Absolute Software által biztosított opcionális szolgáltatás. A szolgáltatás használata esetén a Recovery Guarantee jótállása érvényét veszti. A Data Delete adattörlési szolgáltatás igénybevételéhez az ügyfeleknek először alá kell írniuk egy előzetes
felhatalmazási megállapodást, majd be kell szerezniük egy PIN kódot, vagy meg kell vásárolniuk egy vagy több RSA SecurID tokent az Absolute Software vállalattól.
18A HP Mobile Connect csak a WWAN funkcióval előre konfigurált eszközökön érhető el. A földrajzi elérhetőséggel kapcsolatban lásd: www.hp.com/go/mobileconnect
19Használatához HP ePrint-fiók regisztrálása, valamint internetkapcsolat szükséges a HP webkompatibilis nyomtatóhoz (a jogosult nyomtatók, támogatott dokumentumok és képtípusok listájának, valamit a HP ePrint további részleteinek megtekintéséhez lásd:
www.hp.com/go/eprintcenter).
20Nincs előre telepítve, de letölthető a http://www.hp.com/go/clientmanagement webhelyről
21LANDESK Management-előfizetés szükséges.
22A Skype Kínában nem érhető el.
23Támogatja az akkumulátor gyors feltöltését.
24A HP Care Pack szolgáltatások külön vásárolhatók meg. A HP Care Pack szolgáltatások szintje és válaszideje a földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napján kezdődik. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások
lehetnek érvényesek. További részletek: www.hp.com/go/cpc. A HP szolgáltatásaira a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást az ügyfél. Emellett az ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott
jogai, amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott HP termékhez biztosított HP korlátozott jótállás.
25Néhány oktatási célra használt eszköz automatikusan frissül a Windows 10 Pro Education verzióra a Windows 10 évfordulós frissítéssel. A szolgáltatások eltérők lehetnek; lásd a Windows 10 Pro Education szolgáltatásaira vonatkozó információkat:
https://aka.ms/ProEducation.
26Várhatóan 2017 áprilisától lesz elérhető.
27A Windows 10 MM14 akkumulátor üzemideje több tényezőtől, például a termék típusától, a konfigurációtól, a betöltött alkalmazásoktól és szolgáltatásoktól, a használattól, valamint a vezeték nélküli és energiagazdálkodási beállításoktól függ. Az akkumulátor
maximális kapacitása az idővel és a használattal természetes módon csökken. További részletek: www.bapco.com.
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