Podatkovni list

HP EliteBook x360 1030 G2
Zapeljiv in varen. Vaša nova najljubša naprava, ki jo boste nosili s seboj.
S 360 stopinjami raznolikosti v petih
načinih, varnostjo brez primere in do
16 urami in 30 minutami življenjske
dobe akumulatorja je tanki in lahki
računalnik HP EliteBook x360 1030
popolna naprava za mobilne
uporabnike. Ne glede na to, kam vas
popeljejo delovne obveznosti ali
zabava, postavite nov mejnik za delo
in zabavo.
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HP priporoča Windows 10 Pro.
Prepoznavno oblikovanje Elite

● Lepota, trpežnost in funkcionalnost so združeni kot še nikoli prej. Izjemen računalnik HP EliteBook x360 z natančno oblikovanim
in privlačnim aluminijastim ohišjem iz enega kosa ter z diamantom rezanimi poudarki je oblikovan tako, da opravi dvanajst
preizkusov MIL-STD 810G2.

Preizkusite ga

● S 360 stopinjami prilagodljivosti boste pripravljeni na vse okoliščine. Pet načinov uporabe; delo, skupna raba, predstavitve,
konference in pisanje zagotavljajo sodobno raznolikost, ki prinaša nov pogled na sodelovanje in storilnost.

Odlična varnost

● Zagotovite si celovito zaščito z enim od HP-jevih najvarnejših računalnikov z najboljšimi možnostmi za upravljanje. Tehnologija HP
Sure Start tretje generacije4 ščiti pred napadi na BIOS, dodatni vgrajeni zaslon za zasebnost HP Sure View5 pa že z dotikom
gumba prepreči napade, pri katerih napadalci spremljajo dogajanje na zaslonu.
● Prebijte dan z operacijskim sistemom Windows 10 Pro1 in zmogljivim, elegantnim, tankim in lahkim računalnikom HP EliteBook
x360.
● Pero HP Active Pen zagotavlja pristno izkušnjo pisanja s peresom6, HP-jeva tipkovnica za sodelovanje pa omogoča souporabo
kreacij že z dotikom gumba. Zvok Bang & Olufsen in HP-jevo odpravljanje hrupa zagotavljata jasne pogovore o delu.
● Z dodatnim vgrajenim zaslonom za zaščito zasebnosti HP Sure View5 s tehnologijo zasebnosti 3M si zagotovite takojšnjo zaščito
pred napadi, kjer napadalci spremljajo dogajanje na vašem zaslonu. S pritiskom gumba lahko postane zaslon za osebe okrog vas
neberljiv, medtem ko vi vsebino vidite povsem jasno.
● Vsakič začnite s pristnim sistemom HP BIOS. Tehnologija HP Sure Start tretje generacije4 nadzira BIOS pomnilnika, obnovi
platformo brez posega uporabnika ali skrbnika, obnovi sistem BIOS v običajno stanje in je pripravljena za centralizirano
upravljanje v podjetjih.
● Življenjska doba akumulatorja 16 ur in 30 minut omogoča dolge ure opravljanja dela in igranja3, funkcija HP Fast Charge pa
omogoča, da akumulator že v 30 minutah napolnite do 50-odstotne zmogljivosti7.
● Z operacijskim sistemom Windows 101, procesorji Intel® Core™ sedme generacije8, dodatnimi pogoni PCIe SSD tretje generacije9
in pomnilnikom DDR49 združite moč in hitrost.
● HP WorkWise10 je pisarniška inteligenca, ki je na voljo v obliki aplikacije za pametni telefon.
● Osnovna vrata za dodatno združitev9 zagotavljajo storilnost in povezovanje z omrežji prek povezave WiFi in dodatnega omrežja
3G/4G LTE11.
● Namestite komplet HP Manageability Integration Kit12, ki vam bo v pomoč pri hitrejšem ustvarjanju slik in upravljanju strojne
opreme, BIOS-a ter zaščite, če za upravljanje naprav uporabljate Microsoftov upravljalnik System Center Configuration Manager.
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HP priporoča Windows 10 Pro.

Razpoložljiv operacijski sistem

Windows 10 Pro 64 – HP priporoča Windows 10 Pro.1
Windows 10 Home 641
Windows 10 Pro 64 (samo različica National Academic)1,25

Družina procesorjev

procesor Intel® Core™ i5 sedme generacije; procesor Intel® Core™ i7 sedme generacije

Razpoložljivi procesorji2,3

Procesor Intel® Core™ i7-7600U z grafično kartico Intel HD 620 (2,9 GHz, s tehnologijo Intel Turbo Boost tudi do 3,9 GHz, 4 MB predpomnilnika, 2 jedri); Procesor Intel® Core™
i5-7300U z grafično kartico Intel HD 620 (2,6 GHz, s tehnologijo Intel Turbo Boost tudi do 3,5 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri); procesor Intel® Core™ i5-7200U z grafično kartico
Intel HD 620 (2,5 GHz, s tehnologijo Intel Turbo Boost tudi do 3,1 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri)

Nabor vezij

Vezje je vgrajeno v procesor

Največja velikost pomnilnika

Največ 16 GB DDR4-2133 SDRAM 4
Opomba o standardnem pomnilniku: Hitrosti prenosa podatkov do 2133 MT/s

Notranji pomnilnik

Največ 128 GB Pogon SSD M.25
256 GB Največ 512 GB M.2 SATA TLC SSD5
256 GB Največ 512 GB Pogon M.2 PCIe NVMe TLC5
Največ 360 GB Pogon SSD M.2 PCIe NVMe5

Prikaz

Izjemno tanki zaslon FHD UWVA z upravljanjem na dotik, diagonalo 33,8 cm (13,3 palca) in steklom Corning® Gorilla® Glass (1920 x 1080); izjemno tanki zaslon UHD UWVA z
upravljanjem na dotik, diagonalo 33,8 cm (13,3 palca) in steklom Corning® Gorilla® Glass (3840 x 2160); izjemno tanki zaslon FHD UWVA eDP z upravljanjem na dotik, diagonalo
33,8 cm (13,3 palca), vgrajenim zaslonom za zasebnost HP Sure View, Corning® Gorilla® Glass (1920 x 1080)11,13,26

Razpoložljiva grafika

Vgrajeno: Grafična kartica Intel® HD 62011

Brezžične tehnologije

HP lt4132 LTE/HSPA+ 4G Mobile Broadband; HP hs3210 WW HSPA+ Mobile Broadband; Kombinirani vmesnik Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) in Bluetooth® 4.2 (ni vPro™);
kombinirani vmesnik Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) in Bluetooth® 4.2; kombinirani vmesnik Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) in Bluetooth® 4.2 (vPro™); Kombinirani vmesnik Intel® s
podporo za dve frekvenčni območji AC 8265 802.11 a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi® in Bluetooth® 4.2 (vPro™ in različica, ki ni vPro™)6,7,8,9
(Združljivo z napravami s certifikatom Miracast.)

Komunikacije

Modul NFC (dodaten)7

Razširitvene reže

1 microSD

Vrata in priključki

1 priključek USB Type-C™ s priključkom Thunderbolt™; 2 priključka USB 3.1 (1 za polnjenje); 1 priključek HDMI 1.4; 1 zunanja reža za kartico mikro SIM; 1 priključek za napajanje z
izmeničnim tokom; 1 kombinirani vhod za slušalke/izhod za mikrofon (na podstavku);10

Vhodna naprava

Tipkovnica z osvetlitvijo od zadaj, odporna na razlitja, z odvodno cevjo in tipkami DuraKeys
Sledilna ploščica s slikovnim tipalom in stekleno površino, omogočena za poteze z več prsti in privzeto omogočena za tape.
Dotaknite se tipala prstnih odtisov za overjanje s prstnimi odtisi s funkcijo Windows Hello

Spletna kamera

Infrardeča spletna kamera HD 720p za overjanje z obrazom s funkcijo Windows Hello11,12

Razpoložljiva programska oprema

HP DriveLock; HP Mobile Connect Pro; gonilnik HP ePrint in JetAdvantage; HP Hotkey Support; HP Support Assistant; HP JumpStart; HP-jevo odpravljanje hrupa; HP Image Assistant;
Buy Office; Bing Search; Skype18,19,20,22

Upravljanje varnosti

HP BIOSphere; HP SureStart; HP Secure Erase; preverjanje pristnosti pred zagonom; Reža za varnostno ključavnico; HP Client Security; HP Security Manager; HP Password Manager;
modul Absolute Persistence; TPM 1.2/2.0; Microsoft Defender; HP Spare Key; HP Device Access Manager14,15,16,17

Napajanje

3-celični litij-ionski akumulator HP Long Life (57 Wh)23
Do 16 ur in 30 minut27
(Akumulator je notranji in ga stranka ne more zamenjati sama. Servis je zagotovljen na podlagi garancije.)

Mere

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

Teža

Od 1,28 kg naprej
(Teža je odvisna od konfiguracije.)

Ustreznost za električno
učinkovitost

Na voljo je konfiguracija v skladu s standardom ENERGY STAR®

Možnosti razširitve

23

Garancija

3-letna omejena garancija (na voljo so dodatne storitve Care Pack, ki se prodajajo posebej), 3-letna garancija za akumulator HP Long Life (na voljo le s 3-letno omejeno garancijo za
platformo)
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
HP-jev pametni vmesnik AC
65 W

Napajajte svoj prenosni računalnik z nadzorovano količino električne energije. HP-jev novi 65-W pametni napajalnik, ki
prilagaja porabo in prepreči nenadne impulze električne energije, je zasnovan za zmanjšanje pritiska na kable in je
opremljen s posebnim vmesnikom, ki podpira trenutne in predhodne HP-jeve modele – popoln kandidat za zamenjavo ali
nadomestek vašega trenutnega napajalnika prenosnega računalnika.

Številka izdelka: H6Y89AA

Izjemno tanka miška HP
Bluetooth

Povečajte produktivnost z izjemno tanko brezžično in elegantno miško HP, omogočeno za Bluetooth®.

Power Bank za prenosne
računalnike HP

S prenosnim dodatnim polnilnikom z možnostjo polnjenja za prenosne računalnike HP podaljšajte čas delovanja
prenosnega računalnika1 in sočasno polnite vsakodnevne naprave USB.

10-mm kabelska ključavnica
HP z dvojno glavo

Ključavnica kabla HP z dvojno glavo omogoča strojno zaščito za prenosni računalnik in drugo napravo, na primer zaslon
ali združitveno postajo, saj obe napravi priklene na ključavnico, nato pa še na tretjo, trdno površino.

Usnjena torba HP Elite
Leather Top Load Colombian
Case

Postavite nov standard glede sloga, ko ste na poti. Uporabite torbo HP Elite iz kolumbijskega usnja z nalaganjem od
zgoraj1. To je lepa in razkošna usnjena torba z grobo teksturo, v kateri lahko zavarujete svoje naprave in podatke ter jo po
potrebi razširite, da vanjo pospravite še vsakodnevne pripomočke, pri čemer se njena prostornina ne poveča.

Brezžične duo slušalke HP
UC

Z brezžičnimi duo slušalkami HP UC, ki jih je udobno nositi ves delovni dan12, lahko sprejmete klic z razdalje do 30 metrov
od mize ali telefona in si zagotovite vrhunski stereo zvok ter odpravljanje hrupa tudi v zelo glasnih okoljih.

5-letna podpora HP za
strojno opremo prenosnih
računalnikov s popravilom
naslednji delovni dan na
mestu uporabe

Zagotovite si petletno možnost podpore za strojno opremo računalnika naslednji delovni dan na mestu uporabe, ki jo
zagotovi pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ni mogoče rešiti na daljavo.

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: L9V78AA

Številka izdelka: N9F71AA

Številka izdelka: T1A64AA

Številka izdelka: T9H72AA

Številka izdelka: W3K09AA

Številka izdelka: U7861E
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Opombe k sporočilom
1 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Sistemi bodo morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo, gonilnike in/ali programsko opremo, da bodo lahko v popolnosti izkoriščali funkcije sistemov

Windows. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne zahteve. Obiščite spletno mesto
http://www.windows.com.
2 Preizkušanje pod oznako MIL STD 810G še poteka in ni namenjeno prikazu ustreznosti s pogodbenimi zahtevami ameriškega ministrstva za obrambo ali zahtevami za vojaško uporabo. Rezultati preizkusa niso zagotovilo za prihodnje delovanje v takšnih
preizkusnih pogojih. Za povračilo škode na podlagi preizkusnih pogojev MIL STD ali kakršno koli naključno škodo potrebujete dodaten paket HP Care Pack za zaščito pred naključno škodo.
3 Življenjska doba akumulatorja v operacijskem sistemu Windows 10 MM14 je odvisna od različnih dejavnikov, na primer od modela izdelka, konfiguracije, nameščenih aplikacij, funkcij, načina uporabe, funkcij brezžične povezave in nastavitev upravljanja porabe
energije. Največja zmogljivost akumulatorja se s časom in uporabo zmanjša. Za dodatne informacije pojdite na spletno mesto www.bapco.com.
4 Tehnologija HP Sure Start tretje generacije je na voljo v izdelkih HP EliteBook, ki so opremljeni s procesorji Intel® sedme generacije.
5 Vgrajeni zaslon za zasebnost HP Sure View je dodatna funkcija, ki jo je treba konfigurirati ob nakupu; predvidoma bo na voljo v drugem četrtletju 2017.
6 Naprodaj ločeno ali kot dodatna funkcija. Funkcija pisanja s peresom zahteva operacijski sistem Windows 10.
7 Ko je sistem izklopljen ali v stanju pripravljenosti, v 30 minutah napolni akumulator do 50-odstotne zmogljivosti. Zahtevan je napajalnik s kapaciteto vsaj 65 vatov. Ko se akumulator napolni do 50-odstotne zmogljivosti, se hitrost polnjenja vrne na normalno. Čas
polnjenja lahko zaradi sistemske tolerance varira za 10 % navzgor ali navzdol.
8 Večjedrna tehnologija je namenjena povečanju zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in
konfiguracijo strojne ter programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
9 Izbirne funkcije so naprodaj ločeno ali kot dodatki.
10 Aplikacija za pametni telefon HP WorkWise bo kmalu brezplačno na voljo v trgovinah App Store in Google Play.
11 WWAN 3G/4G LTE je dodatna funkcija, ki mora biti konfigurirana tovarniško. Funkcija ni na voljo v vseh izdelkih in regijah ter zahteva posebej sklenjeno storitveno pogodbo. Pri ponudniku storitev se pozanimajte, ali je storitev dosegljiva in ali je na voljo. Hitrosti
povezave so odvisne od lokacije, okolja, stanja omrežja in drugih dejavnikov.
12 Komplet HP Manageability Integration Kit boste kmalu lahko prenesli s spletnega mesta http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.

Tehnične specifikacije zanikanja
1 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Za uporabo vseh funkcij operacijskega sistema Windows boste morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne opreme, gonilnikov, programske

opreme ali BIOS-a. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne zahteve. Pojdite na
spletno mesto http://www.windows.com/.
2 Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in
konfiguracijo strojne ter programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
3 Vaš izdelek ne zagotavlja podpore za operacijski sistem Windows 8 ali Windows 7. HP v skladu z Microsoftovim pravilnikom za podporo ne zagotavlja podpore za operacijski sistem Windows 8 ali Windows 7 v izdelkih, ki so konfigurirani s procesorji Intel in AMD
sedme generacije ter novejšimi, ali na spletnem mestu http://www.support.hp.com ne ponuja nobenih gonilnikov za Windows 8 ali Windows 7.
4 Ker nekateri pomnilniški moduli drugih proizvajalcev niso standardni, priporočamo, da zaradi združljivosti uporabite HP-jev pomnilnik. Če uporabite različne hitrosti pomnilnika, bo sistem deloval z nižjo hitrostjo pomnilnika.
5 Za pomnilniške pogone je 1 GB = 1 milijarda bajtov. 1 TB = 1 bilijon bajtov. Dejanska formatirana kapaciteta je manjša. Do 980 MB je rezerviranega za programsko opremo, ki je namenjena za obnovitev sistema (pri operacijskem sistemu Windows 10).
6 Potrebujete brezžično dostopno točko in internetno storitev, ki sta naprodaj ločeno. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena. Specifikacije za WLAN 802.11ac so samo osnutek in niso končne. Če se končne specifikacije razlikujejo od osnutka, to
lahko vpliva na zmožnost komunikacije prenosnega računalnika z drugimi napravami WLAN 802.11ac.
7 Za doplačilo ali kot dodatna funkcija.
8 Za uporabo mobilne širokopasovne povezave je treba skleniti ločeno storitveno pogodbo in zahteva tovarniško konfiguracijo. Pri ponudniku storitev se pozanimajte, ali je funkcija razpoložljiva in dosegljiva v vašem območju. Hitrosti povezave so odvisne od
lokacije, okolja, stanja omrežja in drugih dejavnikov. Omrežje 4G LTE ni na voljo v vseh izdelkih in regijah.
9 Miracast je brezžična tehnologija, s katero lahko osebni računalnik prikaže zaslon na televizorjih, projektorjih in predvajalnikih predstavnosti s pretakanjem, ki podpirajo tehnologijo Miracast. Tehnologija Miracast omogoča skupno rabo računalniških vsebin in
predvajanje diaprojekcij. Za dodatne informacije pojdite na spletno mesto http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
10 Vsi kabli so naprodaj ločeno.
11 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.
12 Potreben je dostop do interneta.
13 Ločljivosti so odvisne od zmožnosti monitorja ter od nastavitev ločljivosti in barvne globine.
14 Na voljo samo na poslovnih računalnikih s sistemom HP BIOS.
15 Možnost HP Secure Erase je namenjena metodam, opisanim v posebni publikaciji 800-88 Narodnega urada za standarde in tehnologijo.
16 Kabel reže za varnostno ključavnico ni priložen.
17 Agent Absolute je privzeto izklopljen in se aktivira, ko stranka kupi in aktivira naročnino. Naročniško razmerje je mogoče skleniti za obdobje več let. Storitev je omejena; za razpoložljivost zunaj ZDA se obrnite na Absolute. Jamstvo odkritja naprave Absolute je
omejeno. V veljavi so določeni pogoji. Za dodatne podrobnosti pojdite na spletno mesto https://www.absolute.com/en/about/legal/agreements/absolute. Data Delete je dodatna storitev, ki jo zagotavlja Absolute Software. Če jo uporabite, se jamstvo odkritja
naprave izniči in razveljavi. Za uporabo storitve Data Delete morajo stranke najprej podpisati pogodbo o vnaprejšnji pooblastitvi in pridobiti PIN ali kupiti enega ali več žetonov RSA SecurID podjetja Absolute Software.
18 HP Mobile Connect je na voljo samo v vnaprej konfiguriranih napravah z omrežjem WWAN. Za razpoložljivost po območjih pojdite na spletno mesto www.hp.com/go/mobileconnect.
19 Obvezna internetna povezava s spletnim tiskalnikom HP in registracija računa HP ePrint (za seznam primernih računalnikov, podprtih dokumentov in vrst slik ter druge podrobnosti storitve HP ePrint obiščite www.hp.com/go/eprintcenter).
20 Ni prednameščen, lahko pa ga prenesete s spletnega mesta http://www.hp.com/go/clientmanagement.
21 Potrebna je naročnina na LANDESK Management.
22 Storitev Skype ni na voljo na Kitajskem.
23 Podpira hitro polnjenje akumulatorja.
24 Storitve HP Care Pack so naprodaj ločeno. Raven storitev in odzivni čas v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujeta glede na vašo geografsko lokacijo. Storitev lahko začnete uporabljati na dan nakupa strojne opreme. V veljavi so določene omejitve. Za
podrobnosti pojdite na spletno mesto www.hp.com/go/cpc. Za storitve HP veljajo HP-jevi ustrezni storitveni pogoji in določbe, s katerimi se stranka seznani ob nakupu. V skladu z veljavno lokalno zakonodajo lahko stranki pripadajo tudi dodatne zakonske pravice,
na katere HP-jevi storitveni pogoji in določbe ali HP-jeva omejena garancija, ki velja za izdelek HP, nimajo nobenega vpliva.
25 Nekatere naprave za akademsko uporabo bodo s posodobitvijo Windows 10 Anniversary samodejno posodobljene na Windows 10 Pro Education. Funkcije se lahko spreminjajo; za informacije o funkcijah sistema Windows 10 Pro Education pojdite na spletno
mesto https://aka.ms/ProEducation.
26 Predvidoma bo na voljo aprila 2017.
27 Življenjska doba akumulatorja v operacijskem sistemu Windows 10 MM14 je odvisna od različnih dejavnikov, na primer od modela izdelka, konfiguracije, nameščenih aplikacij, funkcij, načina uporabe, funkcij brezžične povezave in nastavitev upravljanja porabe
energije. Največja zmogljivost akumulatorja se s časom in uporabo zmanjša. Za dodatne informacije pojdite na spletno mesto www.bapco.com.

Več informacij na
www.hp.eu/notebooks

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated

Copyright © 2017 HP Development Company, L.P. Edine garancije za izdelke družbe HP so določene v izrecnih izjavah o omejeni garanciji, priloženih takšnim
izdelkom. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem
dokumentu.
Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo družba HP Inc. uporablja na podlagi licence. USB Type-C™ in USB-C™ sta blagovni znamki zveze USB
Implementers Forum. ENERGY STAR je registrirana blagovna znamka ameriške agencije za varovanje okolja. Intel, Core in Thunderbolt so blagovne znamke družbe
Intel Corporation v ZDA in/ali drugih državah. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.
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