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HP Elite x2 1012 G2 Protective Case

ShieldProteção
your tablet
para o seu tablet
Dê ao seu HP Elite x2 1012 G2 uma camada extra de proteção
Give your HP Elite x2 1012 G2 an extra layer of protection
aonde quer que precise ir com a capa de proteção elegante e
wherever the day takes you with the stylish, business-class HP
de categoria executiva, a HP Elite x2 1012 G2.
Elite x2 1012 G2 Protective Case.
AssembleMontagem
in a snap em um piscar de olhos
Simply insert
your
tablet
into tablet
the form-fitting,
soft-lined
case, which
cutouts
for all ofque
yourpossui
Basta
inserir
o seu
na capa com
revestimento
maciohas
e de
fácil encaixe,
tablet’s ports
and inputs
so you
stay econnected,
plus
a kickstand
so que
you can
it onficar
a desk
recortes
para todas
ascan
portas
entradas do
seu
tablet, para
vocêuse
possa
conectado,
or table. além de um apoio para que você possa usá-lo em uma mesa ou bancada.
Be comfortable
Fique confortável
Carry the case by hand with one of the included hand straps, each capable of 360-degree
Carregue a capa na mão com a alça incluída, com capacidade para um giro de 360 graus ou
rotation, or hands-free with the included shoulder strap.
deixe as mãos livres com a alça tiracolo incluída.

1. Sold separately.

Convenient pen storage
conveniente
para 1canetas
Store yourArmazenamento
tablet’s HP Active Pen
with App. Launch
securely in the built-in handy storage slot on
1
Armazene
the back of
the case. o HP Active Pen do seu tablet com o App. Launch de maneira segura no
compartimento de armazenamento útil embutido na parte traseira da capa.
Add a keyboard
Adicione
um teclado
Get additional
productivity
with the optional HP Elite x2 1012 Collaboration Keyobard1, which you
Obtenha
produtividade
adicional com o teclado HP Elite x2 1012 Collaboration Keyboard
can use with
the tablet
still in the case.
opcional1, que você pode usar com o tablet ainda na capa.
World-class support

Suporte de categoria mundial

1

Vendido separadamente.

Rest easyFique
with atranquilo
one-yearcom
limited
warranty.
a garantia
limitada de um ano.
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Especificações

HP
Elite
x2 1012
Capa
de proteção
HP G2
EliteProtective
x2 1012 G2 Case

Número da peça

1HM07AA

Dimensões

14,33×12,91×1,57 pol. (364×328×40 mm)

Part number

Dimensões da alça tiracolo

Dimensions

1HM07AA

14.33×12.91×1.57 in (364×328×40 mm)

Comprimento

Ajustável 41,7-67,7 pol. (106-172 cm)

Largura
Length

2,2 pol. (5,6Adjustable
cm)
41.7-67.7 in (106-172 cm)

Espessura
Width

23 pol. (6 mm)
2.2 in (5.6 cm)

Thickness
Peso

.23 in (6
mm)
Capa de proteção
0,66
lb (0,317 kg)

Weight
Alça
tiracolo c/fivela

Protective
0,158 lb (0,0756
kg) Case 0.66 lb (0.317 kg)

Alça de mão

0,031 lb (0,0153 kg)

Materiais da capa

Policarbonato (PC)
(PC)
ElastômeroPolycarbonate
termoplástico (TPE)

Compatibilidade

Tablet HP Elite x2 1012 G2

Conteúdo do kit de opcionais

Capa de proteção, alça tiracolo, alça de mão, documentações

Shoulder Strap Dimensions

Shoulder Strp w/buckle
Hand Strap

Case Materials
Compatibility

Option kit contents

Sign up for updates
hp.com/go/getupdated
Inscreva-se para atualizações
hp.com/go/getupdated

0.158 lb (.0756 kg)
0.031 lb (.0153 kg)

Thermoplastic Elastomer (TPE)
HP Elite x2 1012 G2 Tablet

Protective Case, Shoulder Strap, Hand Strap, Documentations
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