Záznamový list

HP EliteBook x360 1030 G2
Zvodný. Bezpečný. Váš nový obľúbený spoločník.
HP EliteBook x360 1030 s
360-stupňovou všestrannosťou v
piatich režimoch, neuveriteľnou
bezpečnosťou a až 16 hodinami a 30
minútami výdrže na batériu
predstavuje dokonalý počítač pre
vysoko mobilných profesionálov.
Kamkoľvek vás zavedú vaše pracovné
cesty či zábava, naberú úplne novú
úroveň.
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.
Kultový dizajn Elite

● Krása, trvanlivosť a funkčnosť sa snúbia ako nikdy predtým. Neuveriteľný HP EliteBook x360 s presne tvarovaným nádherným
hliníkovým rámom a prvkami je navrhnutý tak, aby prešiel aj dvanástimi armádnymi testami MIL-STD 810G2.

Zoberte ho so sebou

● Buďte pripravení na každú situáciu vďaka 360-stupňovej flexibilite. Päť režimov používania; pracujte, zdieľajte, prezentujte,
zúčastňujte sa konferencií a píšte. Moderná flexibilita vnáša nový život do spolupráce a produktivity.

Vynikajúca ochrana

● Získajte úplnú ochranu s jedným z najbezpečnejších a najlepšie spravovateľných počítačov HP. Technológia HP Sure Start Gen34
chráni pred BIOS útokmi, zatiaľ čo voliteľný integrovaný filter obrazovky HP Sure View5 udržiava vizuálnych hackerov mimo
dosahu jediným stlačením tlačidla.
● Naplno pracujte celý deň so systémom Windows 10 Pro1 a výkonným, elegantným, tenkým a ľahkým počítačom HP EliteBook
x360.
● Aktívne pero HP poskytuje prirodzené písanie6. Klávesnica HP Collaboration Keybord vám umožní zdieľanie výsledkov vašej práce
stlačením jediného tlačidla. Zvuk Bang & Olufsen a potlačenie šumu HP Noise Cancellation vám umožnia zreteľnú komunikáciu
vašej práce.
● Chráňte sa pred vizuálnym odpozorovaním údajov pomocou voliteľného integrovaného bezpečnostného filtra HP Sure View5 s
technológiou na ochranu súkromia 3M. Stlačením jediného tlačidla sa vaša obrazovka stane nečitateľnou pre všetkých okolo vás,
no vy uvidíte obsah aj naďalej zreteľne.
● Začnite vždy s originálnym HP BIOS. Funkcia HP Sure Start Gen34 sleduje systém BIOS v pamäti, obnoví obraz platformy bez
zásahu používateľa alebo administrátora, obnoví systém BIOS na zvolený obraz a je pripravená na centralizovanú správu vo
veľkých organizáciách.
● Pracujte a hrajte dlhšie s výdržou batérie 16 hodín a 30 minút3 a rýchlym nabíjaním batérie HP až o 50 % za iba 30 minút7.
● Vychutnávajte si kombináciu výkonu a rýchlosti so systémom Windows 101, procesormi Intel® Core™ 7. generácie8, voliteľným
diskom PCIe Gen3 SSD9 a pamäťou DDR4 9.
● HP WorkWise10 je inteligentná kancelária prenesená do jedinej aplikácie na smartfóne.
● Zostaňte produktívni so základnými konektormi pre voliteľné dokovanie9 a pripojte sa k sieti Wi-Fi a voliteľným sietiam 3G/4G
LTE11.
● Softvér HP Manageability Integration Kit12 vám zrýchli vytváranie obrazov a správu hardvéru, systému BIOS a bezpečnosť pri
správe zariadení cez program Microsoft System Center Configuration Manager.
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HP EliteBook x360 1030 G2
Tabuľka s technickými údajmi

Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.

Dostupný operačný systém

Windows 10 Pro 64 – spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.1
Windows 10 Home 641
Windows 10 Pro 64 (len National Academic)1,25

Skupina procesora

Procesor Intel® Core™ i5 7. generácie; Procesor Intel® Core™ i7 7. generácie

Dostupné procesory2,3

Procesor Intel® Core™ i7-7600U s grafikou Intel HD Graphics 620 (2,9 GHz, až 3,9 GHz s technológiou Intel Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 4 MB, 2 jadrá); Procesor Intel® Core™
i5-7300U s grafikou Intel HD Graphics 620 (2,6 GHz, až 3,5 GHz s technológiou Intel Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Intel® Core™ i5-7200U s grafikou Intel HD
Graphics 620 (2,5 GHz, až 3,1 GHz s technológiou Intel Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá)

Čipová sada

Čipset je integrovaný s procesorom

Maximálna kapacita pamäte

Maximálne 16 GB DDR4-2133 SDRAM 4
Poznámky k štandardnej pamäte: Rýchlosť prenosu údajov až 2 133 MT/s

Vnútorná pamäť

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

Obrazovka

Ultratenký dotykový displej s uhlopriečkou 33,8 cm (13,3"), sklom Corning® Gorilla® Glass a rozlíšením FHD UWVA (1920 x 1080); Ultratenký dotykový displej s uhlopriečkou 33,8 cm
(13,3"), sklom Corning® Gorilla® Glass a rozlíšením UHD UWVA (3840 x 2160); Ultratenký displej eDP s uhlopriečkou 33,8 cm (13,3"), integrovaným bezpečnostným filtrom HP Sure
View, sklom Corning® Gorilla® Glass a rozlíšením FHD UWVA (1920 x 1080);11,13,26

Dostupná grafická karta

Integrovaná: Intel® HD Graphics 62011

Bezdrôtové technológie

Mobilné širokopásmové pripojenie HP lt4132 LTE/HSPA+ 4G; Mobilné širokopásmové pripojenie HP hs3210 WW HSPA+; Kombinované pripojenie Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2x2) a
Bluetooth® 4.2 (nie vPro™); Kombinované pripojenie Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2x2) a Bluetooth® 4.2; Kombinované pripojenie Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2x2) a Bluetooth® 4.2
(vPro™); Kombinované pripojenie Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11 a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® a Bluetooth® 4.2 (vPro™ a nie vPro™)6,7,8,9
(Kompatibilné so zariadeniami s certifikáciou Miracast.)

Možnosti komunikácie

NFC (voliteľné)7

Rozširujúce sloty

1 x micro SD

Porty a konektory

1 port USB Type-C™ s technológiou Thunderbolt™; 2 porty USB 3.1 (1 nabíjací); 1 port HDMI 1.4; 1 externý port micro SIM; 1 napájací konektor; 1 kombinovaný port na
slúchadlá/mikrofón (základňa)10

Vstupná jednotka

Klávesnica odolná proti poliatiu, s drenážou a klávesami DuraKeys
Clickpad s obrazovým snímačom, skleným povrchom a predvolene zapnutými multidotykovými gestami a ťuknutiami.
Dotknite sa snímača na overenie pomocou odtlačku prsta s funkciou Windows Hello

Webová kamera

720p HD webkamera, infračervená kamera na overenie tváre s funkciou Windows Hello11,12

Dostupný softvér

HP DriveLock; HP Mobile Connect Pro; HP ePrint Driver + JetAdvantage; HP Hotkey Support; HP Support Assistant; HP JumpStart; HP Noise Cancellation; HP Image Assistant; Nákup
balíka Office; Vyhľadávací nástroj Bing; Skype18,19,20,22

Správa zabezpečenia

HP BIOSphere; HP SureStart; HP Secure Erase; Overovanie pred načítaním systému; Otvor pre bezpečnostný zámok; 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

Napájanie

3-článková lítiovo-iónová batéria HP s dlhou výdržou, 57 Wh23
Až 16 hodín a 30 minút27
(Batéria je interná a zákazník ju nemôže vymeniť. Možnosť záručného servisu.)

Rozmery

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

Hmotnosť

od 1,28 kg
(Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie.)

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

k dispozícii konfigurácie s certifikáciou ENERGY STAR®

Riešenia pre rozšírenie

23

Záruka

3-ročná obmedzená záruka (k dispozícii sú voliteľné balíky Care Pack, predávané samostatne), 3-ročná obmedzená záruka na batérie s dlhou výdržou HP (k dispozícii iba s 3-ročnou
obmedzenou zárukou platformy)
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.

Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Sieťový adaptér HP Smart
65 W

Kŕmte svoj prenosný počítač s kontrolovanými dávkami elektrickej energie. Nový, 65W sieťový adaptér HP Smart reguluje
napájanie a vyrovnáva elektrické výboje. Je navrhnutý na znižovanie záťaže v kábloch a obsahuje špeciálny kľúč na
podporu súčasných aj predošlých modelov HP – perfektný pre výmenu napájacieho adaptéra vášho prenosného počítača
alebo ako nevyhnutná záloha.

Číslo produktu: H6Y89AA

Ultratenká myš HP
Bluetooth

Zvýšte svoju produktivitu štýlovo s myšou HP Ultrathin Wireless Mouse, mimoriadne tenkou a elegantnou myšou s
rozhraním Bluetooth®.

Mobilná nabíjačka pre
notebooky HP

Zvýšte prevádzkový čas svojho notebooku1 a súčasne nabíjajte svoje zariadenia USB pomocou dobíjateľnej externej
batérie HP Notebook Power Bank.

10 mm lankový zámok HP s
dvojitou hlavou a kľúčom

Získajte hardvérové zabezpečenie prenosného počítača a ďalšieho zariadenia, napríklad monitora alebo rozširujúcej
stanice, s lankovým zámkom s dvojitou hlavou a kľúčom, ktorý obe zariadenia uzamkne k zámku a tretiemu pevnému
povrchu.

Číslo produktu: L9V78AA

Číslo produktu: N9F71AA

Číslo produktu: T1A64AA

Taška HP Elite z kolumbijskej
kože s otvorom hore

Vychutnávajte si nový štandard štýlu na cestách s taškou HP Elite s otvorom hore vyrobenej z kolumbijskej kože1 –
luxusnou a nádhernou taškou z pravej kože, ktorá chráni vaše zariadenia a údaje, má dostatok priestoru na všetko, čo
používate každý deň, a zároveň nie je zbytočne veľká a ťažká.

Číslo produktu: T9H72AA

Náhlavná súprava HP UC
Wireless Duo

Prijímajte hovory zo vzdialenosti až 30 metrov od svojho stola alebo telefónu pomocou náhlavnej súpravy HP UC Wireless
Duo Headset, získajte prémiový stereofónny zvuk a potlačenie šumu aj v tých najrušnejších prostrediach a vychutnávajte
si dizajn, ktorý sa pohodlne nosí počas celého pracovného dňa.12

Číslo produktu: W3K09AA

5-ročná podpora spoločnosti
HP pre hardvér notebookov
v nasledujúci pracovný deň
na mieste inštalácie

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite podporu hardvéru v nasledujúci
pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom spoločnosti HP po dobu 5 rokov.

Číslo produktu: U7861E

Záznamový list

HP EliteBook x360 1030 G2

Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.

Poznámky v krátkych správach
1 Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače alebo softvér. Operačný systém Windows

10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Navštívte stránku http://www.windows.com.
2 Prebieha testovanie MIL-STD 810G a účelom nie je preukázať vhodnosť zariadenia pre zmluvné vzťahy s Ministerstvom obrany USA ani na vojenské použitie. Výsledky testovania nie sú zárukou budúceho výkonu v daných podmienkach testovania. Poškodenie v
podmienkach testovania MIL STD alebo akékoľvek neúmyselné poškodenie vyžaduje voliteľný balík HP Accidental Damage Protection Care Pack.
3 Výdrž batérie MM14 v počítači so systémom Windows 10 sa líši v závislosti od rôznych faktorov vrátane modelu produktu, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, spôsobu používania, bezdrôtových funkcií a nastavení správy napájania. Maximálna kapacita
batérie sa časom a používaním prirodzene znižuje. Podrobné informácie nájdete na stránke www.bapco.com.
4 Funkcia HP Sure Start Gen 3 je k dispozícii na produktoch HP EliteBook vybavených procesormi Intel® 7. generácie.
5 Integrovaný bezpečnostný filter HP Sure View je voliteľná funkcia, ktorú je potrebné nakonfigurovať pri nákupe, dostupnosť je plánovaná na 2. kvartál 2017.
6 Predáva sa samostatne alebo ako voliteľná funkcia. Funkcia písania vyžaduje systém Windows 10.
7 Keď je systém vypnutý alebo v režime spánku, nabije batériu v priebehu 30 minút až na 50 %. Vyžaduje sa napájací adaptér s výkonom minimálne 65 W. Po nabití batérie na 50 % sa nabíjanie spomalí na normálnu rýchlosť. V dôsledku tolerancie systému sa čas
nabíjania môže líšiť o +/–10 %.
8 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného
zaťaženia aplikácie a od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.
9 Voliteľné funkcie sa predávajú samostatne alebo ako prídavné funkcie.
10 Aplikácia na smartfóny HP WorkWise bude čoskoro dostupná na bezplatné prevzatie v obchodoch s aplikáciami App Store a Google Play.
11 3G/4G LTE WWAN je voliteľná funkcia, ktorá musí byť nakonfigurovaná pri výrobe. Nemusí byť k dispozícii na všetkých produktoch a vo všetkých regiónoch, vyžaduje si samostatné zakúpenie služieb. Informácie o dostupnosti a pokrytí získate od poskytovateľa
služieb. Rýchlosť pripojenia sa líši v závislosti od polohy, prostredia, stavu siete a ďalších faktorov.
12 Softvér HP Manageability Integration Kit bude čoskoro dostupný na prevzatie z adresy http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.

Technické špecifikácie zrieknutie
1 Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo

aktualizáciu systému BIOS. Aktualizácia systému Windows 10 prebieha automaticky a je vždy povolená. Poskytovateľ internetových služieb si môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Pozrite si stránku
http://www.windows.com/.
2 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu určitých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného
zaťaženia aplikácie a vašej konfigurácie hardvéru a softvéru. Systém číselného označenia spoločnosti Intel nie je založený na miere výkonnosti.
3 Váš produkt nepodporuje systém Windows 8 ani Windows 7. Spoločnosť HP v súlade so zásadami podpory spoločnosti Microsoft nepodporuje operačný systém Windows 8 ani Windows 7 v produktoch s procesormi Intel alebo AMD 7. generácie a novšími a na
stránke http://www.support.hp.com neposkytuje žiadne ovládače pre systémy Windows 8 a Windows 7.
4 Vzhľadom na neštandardný charakter niektorých pamäťových modulov od tretích strán odporúčame pamäť značky HP na zaručenie kompatibility. Ak použijete pamäte rôznej rýchlosti, systém bude využívať nižšiu rýchlosť pamäte.
5 V prípade úložného priestoru: 1 GB = 1 miliarda bajtov. 1 TB = 1 bilión bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. V systéme Windows 10 je pre softvér na obnovu systému vyhradených až 980 MB miesta.
6 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a pripojenie k sieti Internet (predávajú sa samostatne). Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená. Parametre pre bezdrôtovú sieť 802.11ac WLAN sú len orientačné a nie sú konečné. Ak sa budú
konečné parametre odlišovať od orientačných parametrov, môže to ovplyvniť schopnosť prenosného počítača komunikovať s inými zariadeniami v bezdrôtovej sieti 802.11ac WLAN.
7 Predávané samostatne alebo ako voliteľná funkcia.
8 Mobilné širokopásmové pripojenie vyžaduje samostatnú zmluvu o poskytovaní služieb a továrenské nastavenie. Informácie o pokrytí a dostupnosti vo vašej oblasti získate od poskytovateľa služieb. Rýchlosť pripojenia sa líši v závislosti od polohy, prostredia,
stavu siete a ďalších faktorov. Technológia 4G LTE nie je k dispozícii vo všetkých produktoch a všetkých oblastiach.
9 Miracast je bezdrôtová technológia, ktorú môže počítač používať na projekciu obrazovky na televízore, projektore a prehrávači streamov, ak podporujú technológiu Miracast. Technológiu Miracast možno používať na zdieľanie aktuálneho obsahu na obrazovke
počítača a na projekciu prezentácií. Ďalšie informácie: http://windows.microsoft.com/sk-sk/windows-8/project-wireless-screen-miracast
10 Všetky káble sa predávajú samostatne.
11 Na zobrazenie obrázkov HD je potrebný obsah HD.
12 Vyžaduje prístup na internet.
13 Rozlíšenia závisia od funkcií monitora a nastavení rozlíšenia a farebnej hĺbky.
14 Dostupné len pre podnikové počítače so systémom HP BIOS.
15 Funkcia HP Secure Erase podporuje metódy uvedené v špeciálnej publikácii 800-88 Národného inštitútu štandardov a technológií.
16 Bezpečnostné lanko pre otvor na bezpečnostný zámok sa predáva samostatne.
17 Služba Absolute Agent je pri dodaní vypnutá a aktivuje sa, keď zákazník aktivuje zakúpené predplatné. Predplatné možno zakúpiť na viacero rokov. Služba je obmedzená. Dostupnosť mimo USA si overte u spoločnosti Absolute. Služba Absolute Recovery
Guarantee má obmedzenú záruku. Platia stanovené podmienky. Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej stránke: https://www.absolute.com/en/about/legal/agreements/absolute. Data Delete je voliteľná služba poskytovaná spoločnosťou Absolute Software.
Ak ju využijete, služba Recovery Guarantee bude neplatná. Ak chcete využiť službu Data Delete, je potrebné najprv uzavrieť zmluvu o predbežnej autorizácii (Pre-Authorization Agreement) a získať kód PIN alebo si zakúpiť jeden alebo viacero tokenov RSA SecurID
od spoločnosti Absolute Software.
18 Funkcia HP Mobile Connect je dostupná iba vo vopred nakonfigurovaných zariadeniach s modulom WWAN. Informácie o geografickej dostupnosti nájdete na stránke www.hp.com/go/mobileconnect
19 Vyžaduje internetové pripojenie na tlačiareň HP s webovými funkciami a zaregistrovanie účtu HP ePrint (zoznam podporovaných tlačiarní, podporovaných dokumentov a typov obrázkov a ďalšie podrobnosti o HP ePrint nájdete na adrese
www.hp.com/go/eprintcenter).
20 Softvér nie je predinštalovaný, ale je k dispozícii na stránke http://www.hp.com/go/clientmanagement
21 Vyžaduje sa predplatné LANDESK Management.
22 Služba Skype nie je ponúkaná v Číne.
23 Podporuje rýchle nabíjanie batérie.
24 Služby HP Care Pack sa predávajú samostatne. Úrovne a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Služba sa začína dňom nákupu hardvéru. Platia stanovené obmedzenia. Podrobnosti nájdete na stránke
www.hp.com/go/cpc. Na služby HP sa vzťahujú príslušné zmluvné podmienky služieb HP, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený pri nákupe. Zákazník môže mať dodatočné zákonné práva v súlade s príslušnými miestnymi právnymi
predpismi. Takéto práva nie sú žiadnym spôsobom ovplyvnené zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP, ktoré zákazník získava pri kúpe produktu HP.
25 Niektoré zariadenia určené na používanie v školách sa prostredníctvom aktualizácie Windows 10 Anniversary Update automaticky aktualizujú na systém Windows 10 Pro Education. Funkcie sa líšia; informácie o funkciách systému Windows 10 Pro Education
nájdete na stránke https://aka.ms/ProEducation.
26 Dostupnosť je naplánovaná na apríl 2017.
27 Výdrž batérie MM14 v počítači so systémom Windows 10 sa líši v závislosti od rôznych faktorov vrátane modelu produktu, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, spôsobu používania, bezdrôtových funkcií a nastavení správy napájania. Maximálna kapacita
batérie sa časom a používaním prirodzene znižuje. Podrobné informácie nájdete na stránke www.bapco.com.
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