Folha de Dados

HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 para Intel
Unite
Como as conferências deviam realmente ser.
Simplifique chamadas de conferência
com uma instalação extremamente
fácil, Intel® Unite™ e áudio nítido neste
sistema versátil que liga pessoas
apenas com o simples toque de um
botão .
2

A HP recomenda o Windows 10 Pro.
● Windows 10 IoT Enterprise1

Colaboração com um simples toque
● Livre-se de frustrações, do desperdício de tempo e da confusão de cabos típicos das configurações tradicionais de salas de
conferências. O HP Elite Slice for Meeting Rooms torna a colaboração rápida e fácil graças ao controlo de um simples toque e à
partilha sem fios com a solução Intel Unite®.
Áudio e vídeo incrivelmente nítidos
● Isole vozes com tecnologia de cancelamento avançado de ruído para uma comunicação nítida, e capte a sua equipa com a
melhor luminosidade graças a câmaras opcionais3 que se ajustam automaticamente à luz ambiente.
Desempenho profissional extremamente seguro
● O HP Elite Slice for Meeting Rooms, um dispositivo elegante para salas de conferências, inclui Windows 10 IoT1, processadores4
Intel® Core™ com vPro™5 e segurança e gestão da classe HP Elite. Complemente a solução com um monitor HP envolvente3.
Características
● O Intel® Unite™ no HP Elite Slice for Meeting Rooms permite aos participantes partilhar conteúdo sem fios de forma eficiente e
editá-lo em tempo real.
● O aro luminoso tricolor permite a todos os participantes na sala saber o estado da chamada.
● O HP Noise Cancellation melhora a colaboração ao aplicar a tecnologia líder de filtração de ruído a todo o áudio de entrada e
saída, tornando assim mais eficazes as chamadas e as reuniões online.
● Certifique-se de que as pessoas que participam na sua conferência conseguem ser ouvidas e ouvi-lo. Comunique com clareza
nas suas chamadas de conferência com 90 dB de áudio envolvente e captação pelo microfone à distância que permite a todos
participarem na conversa.
● Os controlos capacitivos com um simples toque iniciam as chamadas de conferência instantaneamente, poupando tempo e
aumentando a produtividade.
● A cobertura de portas no HP Elite Slice for Meeting Rooms e o Cabo Antirroubo HP com Cadeado e Chave (10 mm) protege o seu
sistema na sala de conferências.3
● O HP Sure Start com Dynamic Protection verifica o seu BIOS a cada 15 minutos para assegurar uma produtividade ininterrupta ao
detetar e recuperar automaticamente de corrupções do BIOS.
● Elimine a necessidade de cabo entre o seu HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 para Skype Room Systems e o seu monitor com o
Módulo de Monitor Sem Fios HP.
● Melhore significativamente a comunicação por voz e por vídeo e as velocidades de transferência de dados em redes complicadas
com o HP Velocity incorporado no HP Elite Slice para Sala de Reuniões.

A HP recomenda o Windows 10 Pro.
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HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 para Intel Unite
Tabela de especificações

Factor de forma

Formato ultrapequeno

Sistema operativo
disponível

Windows 10 IoT Enterprise (64 bits)13

Processadores disponíveis2 Intel® Core™ i5-7500T com placa gráfica Intel® HD 630 (2,7 GHz de frequência base, até 3,3 GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost, 6 MB de cache, 4 núcleos)
Chipset

Intel® Q170

Memória Máxima

Até SDRAM DDR4-2400 (8 GB)
Nota de memória padrão: Velocidades de transferência que atingem até 2400 MT/s

Slots de memória

2 DIMM

Armazenamento interno

128 GB Até 256 GB SSD NVMe™ PCIe® TLC M.23
128 GB Até 256 GB SSD SATA

Placa gráfica disponível

Integrada: Placa gráfica Intel® HD 6304

Áudio

Codec Conexant CX20926, 4 altifalantes internos (2 W), tomada de áudio universal com possibilidade de mudança da função, Módulo de Áudio HP 2.0

Comunicações

LAN: Intel® I219LM GbE LOM integrado
WLAN: Adaptador combinado Intel® Dual Band Sem Fios-AC 8260 802.11ac (2x2) e Bluetooth® 4.2 (com vPro™)7

Slots de Expansão

1 M.2 2230; 1 M.2 22806

Portas e Ligações

Lado: 1 Entrada/Saída de áudio; 1 Porta USB 3.1 Gen 1
Parte traseira: 1 Porta DisplayPort™; 1 Porta HDMI; 1 Conector de alimentação; 1 Porta RJ-45; 1 Porta USB 3.1 Type-C™ (modo alternativo DisplayPort); 2 Portas USB 3.1 Gen
1

Dispositivo de entrada

Teclado USB Fino HP Business; Teclado USB Fino HP Business com Leitor de Smart Card (CCID)5,11
Rato USB Laser HP (1000 ppp); Rato USB HP; Rato Ótico USB HP5,14

Software disponível

Absolute Persistence Module; HP Notifications; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP Velocity; Intel® Unite™ com plug-in do Skype for Business; HP Wireless
Wakeup; HP Connection Optimizer10,12

Gestão de Segurança

Active Health (gravador de dados); TPM SLB9670 1.2/2.0 Infineon (com certificação com base em critérios comuns EAL4+); HP SureStart 2.0; Kit de Cabo Antirroubo HP com
Dois Cadeados e Chaves16,17

Funcionalidades de Gestão

Tecnologia Intel® vPro™

Energia/Alimentação

Adaptador externo (65 W), até 85% de eficiência; Adaptador externo (90 W), até 85% de eficiência15,18

Dimensões

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

Peso

1,52 kg (O peso exato depende da configuração.)

Meio ambiente

Baixo halogéneo9

Conformidade com
standards de eficiência
energética

Configurações com certificação ENERGY STAR® e registo EPEAT® Gold disponíveis8

Garantia

A oferta de garantia limitada e assistência de 3 anos (3-3-3) inclui 3 anos de peças, mão de obra e reparação no local. Os termos e condições variam consoante o país. São
aplicáveis determinadas restrições e exclusões.

What It is in the Box

Cabo e Cobertura de Portas HP; Módulo de Monitor Sem Fios HP (opcional); Base para Montagem VESA HP (opcional); HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 com solução Intel®
Unite

A HP recomenda o Windows 10 Pro.
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Teclado fino sem fios
Business HP

Desfrute de uma fácil introdução de dados e conectividade sem fios com o Teclado fino sem fios Business HP, concebido
para complementar os PCs Empresariais HP de 2015.

Número do produto: N3R88AA

Placa VESA HP

Monte o HP Elite Slice, a Capa e os Módulos numa localização fixa numa secretária ou mesa com a Placa VESA HP, que
permite que sejam empilhados e ancorados com o padrão VESA de 100 x 100.

Número do produto: X8U74AA

Suporte para hardware
HP, 5 anos, no dia útil
seguinte no local para
computadores de
secretária

Obtenha 5 anos de suporte de hardware para o seu dispositivo informático no local e no dia útil seguinte, prestado por
um técnico qualificado da HP, caso não seja possível resolver o problema de forma remota.

Número do produto: U7899E
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HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 para Intel Unite
Rodapés com mensagens
1

Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem necessitar de hardware, controladores e/ou software atualizados e/ou adquiridos separadamente para tirar todo o partido da funcionalidade do
Windows. O Windows 10 é atualizado automaticamente, uma funcionalidade que está sempre ativada. Podem ser aplicadas taxas de fornecedor de serviços de Internet e poderão existir requisitos adicionais ao longo do tempo para as atualizações. Visite
http://www.windows.com.
2
É necessário serviço de Internet.
3
Vendido separadamente ou adquirido como função opcional.
4
A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software irão necessariamente beneficiar da utilização desta tecnologia. O desempenho e a frequência do
relógio irão variar de acordo com a carga de trabalho da aplicação e as configurações de hardware e software. A numeração Intel não reflete uma medição de desempenho superior.
5 Algumas funcionalidades desta tecnologia, tais como as Tecnologias Intel® Active Management (de gestão ativa) e Intel Virtualization (de virtualização), necessitam de software de terceiros para funcionar. A disponibilidade de futuras "aplicações virtuais" para
tecnologia Intel vPro depende dos fornecedores de software de terceiros.
6
O Módulo de Monitor Sem Fios HP, que tem de ser configurado na fábrica, requer uma ligação HDMI ao monitor e uma porta USB para alimentação.

Especificações técnicas renúncias
1

Em conformidade com a política de suporte da Microsoft, a HP não suporta o sistema operativo Windows 8 ou Windows 7 em produtos configurados com processadores Intel e AMD de 7.ª geração e mais recentes nem disponibiliza quaisquer controladores
Windows 8 ou Windows 7 em http://www.support.hp.com.
2
A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software irão necessariamente beneficiar da utilização desta tecnologia. O desempenho e a frequência do
relógio irão variar em função da carga de trabalho de aplicações e das suas configurações de hardware e software. A numeração da Intel não é uma medição de desempenho superior.
3
Para unidades de armazenamento, GB = mil milhões de bytes. TB = 1 bilião de bytes. A capacidade formatada real é inferior. No caso do Windows 10, estão reservados até 30 GB para software de recuperação do sistema.
4 Conteúdo HD necessário para ver imagens HD.
5 Os teclados e ratos são opcionais ou funcionalidades suplementares.
6 (1) M.2 2230 para WLAN; (1) M.2 2280 para SSD NVMe.
7 Placas sem fios são funcionalidades opcionais ou adicionais e requerem a compra em separado de um ponto de acesso sem fios e serviço de Internet. A disponibilidade dos pontos públicos de acesso sem fios pode ser limitada.
8 Registo do EPEAT®, se aplicável. O registo EPEAT varia consoante o país. Para consultar informações sobre o estado do registo por país, aceda a www.epeat.net. Consulte a loja de opções de terceiros da HP relativamente a acessórios de energia solar em
www.hp.com/go/options.
9 As fontes de alimentação externa, cabos de energia, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de manutenção obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.
10 O agente Absolute é fornecido desligado e será ativado quando os clientes ativarem uma subscrição adquirida. As subscrições podem ser adquiridas para períodos que abrangem vários anos. O serviço é limitado. Verifique com a Absolute a disponibilidade fora
dos E.U.A. A Absolute Recovery Guarantee é uma garantia limitada. São aplicadas determinadas condições. Para obter informações completas, aceda a http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. O Data Delete é um serviço
opcional fornecido pela Absolute Software. Se utilizado, a Absolute Recovery Guarantee será considerada nula e sem efeito. Para utilizar o serviço Data Delete, os clientes devem assinar primeiro um acordo de pré-autorização e obter um PIN ou adquirir um ou
mais tokens RSA SecurID da Absolute Software.
11 Teclado USB Fino HP Business; apenas na China.
12 HP Support Assistant: é necessário Windows e acesso à internet.
13 Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas poderão necessitar de hardware, controladores e software atualizados e/ou adquiridos em separado ou de atualização do BIOS para tirar o máximo
partido das funcionalidades do Windows. O Windows 10 é atualizado automaticamente, uma funcionalidade que está sempre ativada. Poderão ser aplicadas taxas de fornecedor de serviços de Internet e requisitos adicionais para atualizações ao longo do tempo.
Aceda a http://www.windows.com
14 Rato USB HP: apenas na China.
15 Nem todos as fontes de alimentação estão disponíveis em todas as regiões.
16 HP SureStart 2.0 com SPI flash privado.
17 Kit de Cabo Antirroubo HP com Dois Cadeados e Chaves: trata-se de um acessório opcional e tem de ser configurado no momento da compra.
18 É necessário um adaptador de alimentação externo de 90 W quando o monitor de ligação sem fios é encomendado.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
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