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HP Elite Slice til mødelokaler G2 til Intel Unite
Sådan skal konferenceopkald foregå.
Gør konferenceopkald mere enkle
takket være problemfri konfiguration,
Intel® Unite™ og klar lyd på dette
alsidige system, der forbinder
personer med et tryk på en knap .
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HP anbefaler Windows 10 Pro.
● Windows 10 IoT Enterprise1

Samarbejde med et tryk på en knap
● Traditionelle mødelokaler giver ofte frustrationer, tidsspilde og rod med kabler, som du nu kan undgå. HP Elite Slice til
mødelokaler gør det nemt og hurtigt at samarbejde med et tryk på en knap og trådløs deling ved hjælp af Intel
Unite™-løsningen.
Krystalklar lyd og video
● Isoler stemmer med avanceret støjreduktion, så der opnås tydelig kommunikation, og præsenter dit team bedst muligt med
valgfri kameraer3, der automatisk justeres efter baggrundsbelysningen.
Fantastisk sikker ydeevne til virksomheder
● HP Elite Slice til mødelokaler er et stilfuldt midtpunkt til mødelokalet. Du får Windows 10 IoT1, Intel® Core™-processorer4 med
vPro™ 5 samt sikkerhed og administrationsfunktioner i HP's Elite-klasse. Du kan fuldende løsningen med en HP-skærm, som
giver en stærk visuel oplevelse3.
Fremhævede funktioner
● Med Intel® Unite™ på HP Elite Slice til mødelokaler kan mødedeltagere trådløst dele indhold med hinanden og redigere i realtid.
● Den klare, trefarvede lysring gør det muligt for alle i rummet at se status for opkaldet.
● HP Noise Cancellation forbedrer samarbejdet ved at anvende brancheførende teknologi, der filtrerer støj i al indgående og
udgående lyd, hvilket giver effektive online opkald og møder.
● Sørg for, at de personer, der ringer til din konference, kan høres og kan høre dig. Kommuniker tydeligt under dit opkald takket
være 90 dB lyd, der fylder hele lokalet, og mikrofoner, der registrerer lyde, som er langt væk, så alle kan deltage i samtalen.
● Kapacitiv betjening med et enkelt tryk starter konferenceopkald med det samme, så du sparer tid og bliver mere produktiv.
● Portdækslet på HP Elite Slice til mødelokaler og den valgfri 10 mm HP-kabellås med nøgle sikrer systemet i mødelokalet.3
● HP Sure Start med Dynamic Protection kontrollerer dit BIOS hver 15. minut, så du får afbrudt produktivitet takket være
automatisk registrering og gendannelse efter BIOS-korruption.
● Fjern kablet mellem dit HP Elite Slice Skype Room System og din skærm med HP Wireless Display-modulet.
● HP Velocity er indbygget i HP Elite Slice til mødelokaler, så du får forbedret stemme- og videokommunikation og højere
dataoverførselshastigheder – selv på sløve netværksforbindelser.
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HP Elite Slice til mødelokaler G2 til Intel Unite
Specifikationstabel

Formfaktor

Ultralille formfaktor

Tilgængelige
operativsystemer

Windows 10 IoT Enterprise 6413

Tilgængelige processorer2

Intel® Core™ i5-7500 med Intel® HD Graphics 630 (basisfrekvens på 2,7 GHz, op til 3,3 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 6 MB cache, 4 kerner)

Chipsæt

Intel® Q170

Maksimal hukommelse

Op til 8 GB DDR4-2400 SDRAM
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder på op til 2400 MT/s.

Hukommelsessokler

2 DIMM

Internt storage

128 GB Op til 256 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD3
128 GB Op til 256 GB SATA SSD

Tilgængelige grafikkort

Integreret: Intel® HD Graphics 6304

Lyd

Conexant CX20926 codec, 4 x 2 W indbyggede højttalere, universallydstik til flere funktioner, HDMI-port 2.0

Kommunikation

LAN: Indbygget Intel® I219LM GbE LOM
WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 802.11ac (2x2) og Bluetooth® 4.2 Combo, vPro™7

Udvidelsesstik

1 M.2 2230; 1 M.2 22806

Porte og stik

Side: 1 lydindgang/-udgang; 1 USB 3.1 Gen 1
Back (Tilbage): 1 DisplayPort™; 1 HDMI; 1 strømstik; 1 RJ-45; 1 USB 3.1 Type-C™ (alternativ tilstand DP); 2 USB 3.1 Gen 1

Inputenhed

Slankt HP USB-tastatur til erhvervsbrug; Slankt HP USB-tastatur med Smart Card (CCID) til erhvervsbrug;5,11
HP USB-lasermus på 1000 dpi; HP USB-mus; Optisk HP USB-mus5,14

Tilgængelig software

Absolute Persistence-modul; HP-meddelelser; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP Velocity; Intel® Unite™ med Skype for Business-plug-in; HP Wireless Wakeup;
HP-forbindelsesoptimering10,12

Sikkerhedsstyring

Active Health (sort boks); Infineon TPM SLB9670 1.2/2.0 (Common Criteria EAL4+-certificeret); Sure Start 2.0; Dual Head-kabellåskit med nøgle16,17

Administrationsegenskaber Intel® vPro™ Technology
Strømforsyning

Ekstern strømadapter på 65 W, effektivitetsgrad på op til 85 %; Ekstern strømadapter på 90 W, effektivitetsgrad på op til 85 %15,18

Mål

16,5 x 16,5 x 11,2 cm

Vægt

1,52 kg (Den nøjagtige vægt afhænger af konfigurationen.)

Miljøansvar

Lav halogen9

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

Der findes ENERGY STAR®-certificerede og EPEAT® Gold-registrerede konfigurationer8

Garanti

3 års (3-3-3) begrænset garanti og service omfatter 3 års service med reservedele, arbejdskraft og reparation på stedet. Vilkår og betingelser varierer fra land til land. Der
gælder visse begrænsninger og undtagelser.

What It is in the Box

HP-kabel og portdæksel; HP Wireless Display-modul (valgfrit); HP Vesa-plade (valgfri); HP Elite Slice til mødelokaler G2 med Intel® Unite-løsning
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP Wireless Slim Business
Keyboard

Det slanke, trådløse HP-tastatur til erhvervsbrug sikrer hurtig adgang til dine data og er designet til at passe til HP's
erhvervscomputere fra 2015.

Produktnummer: N3R88AA

HP VESA-plade

Monter HP Elite Slice, dæksel og moduler et fast sted på et skrivebord eller bord ved hjælp af HP VESA-pladen, som gør
det muligt at stable eller forankre dem i 100 x 100 VESA-mønstret.

Produktnummer: X8U74AA

HP 5-års hardwaresupport
næste hverdag på stedet
til Desktops

Du får 5 års hardwaresupport næste hverdag på stedet udført af en HP-kvalificeret tekniker til din computerenhed, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: U7899E
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HP Elite Slice til mødelokaler G2 til Intel Unite
Fodnoter
1

Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere og/eller software, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 bliver
automatisk opdateret, og denne funktion er altid aktiveret. Der kan gælde gebyrer fra internetudbyderen, og med tiden kan der forekomme ekstra systemkrav i forbindelse med opdateringer. Se http://www.windows.com.
2
Kræver internetservice.
3
Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør
4
Multi-Core er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af belastningen fra programmer samt
konfigurationen af hardware og software. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
5 Visse funktioner i denne teknologi, f.eks. Intel® Active Management Technology og Intel Virtualization Technology, kræver ekstra tredjepartssoftware for at kunne køre. Det afhænger af udbyderne af tredjepartssoftware, om der vil være kommende "virtuelle
udstyrsprogrammer" til rådighed til Intel vPro-teknologien.
6
HP Wireless Display-modul skal være konfigureret på fabrikken og kræver HDMI-tilslutning til skærm og USB-port til strøm.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1

I overensstemmelse med Microsofts supportpolitik understøtter HP ikke operativsystemerne Windows 8 eller Windows 7 på produkter, der er konfigureret med 7. generations Intel- og AMD-processorer (eller nyere). Desuden er det ikke muligt at hente drivere til
Windows 8 eller 7 på http://www.support.hp.com.
2
Multicore er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af belastningen fra programmer samt
konfigurationen af hardware og software. Intels nummerering er ikke en målestok for højere ydeevne.
3
I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Der er reserveret op til 30 GB til systemgendannelsessoftware (i Windows 10).
4 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder
5 Tastaturer og mus er valgfri eller tilbehør.
6 (1) M.2 2230 til WLAN; (1) M.2 2280 til NVMe SSD.
7 Trådløse kort er valgfrie eller tilbehør og kræver separat anskaffet trådløst hotspot og internetadgang. Der er et begrænset antal offentlige trådløse hotspots.
8 EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. På www.epeat.net kan du se registreringsstatus for hvert land. Du kan se oplysninger om solenergitilbehør i HP’s butik med tilbehør fra tredjeparter på www.hp.com/go/options.
9 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheder er ikke med lavt halogenindhold. Reservedele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.
10 Absolute-agenten er slået fra ved levering og aktiveres, når kunden aktiverer et betalt abonnement. Abonnementer kan købes, så de gælder i perioder på flere år. Tjenesten er begrænset. Kontakt Absolute, hvis du vil have oplysninger om mulighederne uden for
USA. Absolut Recovery-garantien er en begrænset garanti. Der gælder visse betingelser. Du kan få flere oplysninger på: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Data Delete er en valgfri tjeneste, som leveres af Absolute
Software. Hvis den anvendes, gøres Recovery-garantien ugyldig. Kunderne skal først underskrive en aftale om forudgodkendelse og enten få en pinkode eller købe én eller flere RSA SecurID-tokens fra Absolute Software for at kunne bruge Data Delete-tjenesten.
11 Slankt HP USB-tastatur til erhvervsbrug: Kun Kina.
12 HP Support Assistant: Kræver Windows og internetadgang.
13 Nogle funktioner findes ikke i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10
bliver automatisk opdateret, og denne funktion er altid aktiveret. Der skal muligvis betales gebyrer til internetudbyderen, og med tiden kan der komme ekstra krav i forbindelse med opdateringer. Se http://www.windows.com
14 HP USB-mus: Kun Kina.
15 Ikke alle strømforsyninger er tilgængelige i alle områder.
16 sure Start 2.0 med privat SPI-flash.
17 HP Dual Head-kabellåskit med nøgle: valgfrit og skal konfigureres ved køb.
18 90 W ekstern strømadapter skal bruges, når der er bestilt trådløs skærm.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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