Podatkovni list

HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 za Intel Unite
Konference, kakršne morajo biti.
V tem vsestranskem sistemu, ki
združuje ljudi že z dotikom enega
gumba , poenostavite konferenčne
klice s preprosto nastavitvijo, rešitvijo
Intel® Unite™ in čistim zvokom.
2

HP priporoča Windows 10 Pro.
● Windows 10 IoT Enterprise1

Sodelovanje z enim dotikom
● Pozabite na nezadovoljstvo, zapravljen čas in nered, ki nastane zaradi kablov v tradicionalnih postavitvah konferenčnih sob. HP
Elite Slice for Meeting Rooms poenostavlja in pospešuje sodelovanje z upravljanjem z enim dotikom, in brezžično skupno rabo z
rešitvijo Intel Unite®.
Kristalno čista zvok in video
● Z napredno tehnologijo za odpravljanje hrupa izolirajte glasove in si zagotovite jasne komunikacije, z dodatnimi kamerami3, ki se
samodejno prilagodijo osvetlitvi okolja, pa poskrbite, da bo vaša ekipa videna v najboljši luči.
Izjemno varno delovanje za podjetja
● HP Elite Slice for Meeting Rooms, elegantna osrednja točka konferenčnih sob, zagotavlja operacijski sistem Windows 10 IoT1,
procesorje Intel® Core™4 z vPro™ 5 ter funkcije zaščite in upravljanja na ravni razreda HP Elite. Dopolnite rešitev z zaslonom HP, ki
zagotavlja prepričljivo izkušnjo3.
Posebnosti
● Funkcija Intel® Unite™ na računalnikih HP Elite Slice za konferenčne sobe omogoča, da udeleženci souporabljajo vsebino prek
brezžične povezave in učinkovito ter sproti vnašajo popravke.
● Svetel in s tremi barvami osvetljen obroč vse prisotne v sobi obvešča o stanju klica.
● Programska oprema HP za odpravljanje hrupa z uporabo vodilne tehnologije za filtriranje hrupa za ves vhodni in izhodni zvok
izboljšuje sodelovanje in zagotavlja učinkovite spletne klice ter sestanke.
● Poskrbite, da bodo ljudje, ki se pridružijo vaši konferenci, slišani in bodo slišali tudi vas. Z zvokom z močjo 90 dB, ki zapolni
prostor, in mikrofonom z velikim dometom si zagotovite jasne komunikacije med klicem in poskrbite, da bodo v pogovoru lahko
sodelovali vsi, ki se pridružijo klicu.
● Kapacitivni gumbi za upravljanje z enim dotikom takoj zaženejo konferenčne klice, s čimer vam prihranijo čas in povečajo
storilnost.
● Pokrov za priključke na računalniku HP Elite Slice for Meeting Rooms in dodatna 10-mm kabelska ključavnica HP pomagata ščititi
vaš sistem v konferenčni sobi.3
● Tehnologija HP Sure Start s funkcijo Dynamic Protection vsakih 15 minut preveri sistemski BIOS in s samodejnim zaznavanjem
napak ter njegovo obnovitvijo pomaga zagotavljati neprekinjeno storilnost.
● Če uporabite modul za brezžični zaslon HP, vam med sistemom HP Elite Slice Skype Room in zaslonom ne bo treba uporabiti
kabla.
● S funkcijo HP Velocity, ki je vgrajena v računalnik HP Elite Slice za konferenčne sobe, lahko v veliki meri izboljšate glasovne in
video komunikacije ter hitrosti prenosa podatkov v manj zmogljivih omrežjih.

HP priporoča Windows 10 Pro.
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HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 za Intel Unite
Tabela specifikacij

Lastnosti oblike

Zelo majhen faktor oblike

Razpoložljiv operacijski
sistem

Windows 10 IoT Enterprise 6413

Razpoložljivi procesorji2

Procesor Intel® Core™ i5-7500T z grafično kartico Intel® HD 630 (osnovna frekvenca 2,7 GHz, s tehnologijo Intel® Turbo Boost tudi do 3,3 GHz, 6 MB predpomnilnika, 4 jedra)

Nabor vezij

Intel® Q170

Največja velikost pomnilnika Največ 8 GB pomnilnika DDR4-2400 SDRAM

Opomba o standardnem pomnilniku: Hitrosti prenosa podatkov do 2400 MT/s.

Pomnilniške reže

2 DIMM

Notranji pomnilnik

128 GB Največ 256 GB Fiksni pogon PCIe® NVMe™ TLC M.23
128 GB Največ 256 GB SATA SSD

Razpoložljiva grafika

Vgrajeno: Grafična kartica Intel® HD 6304

Zvočna kartica

Kodek Conexant CX20926, 4 x 2-vatni notranji zvočniki, univerzalni priključek za zvok, ki mu je mogoče spremeniti namembnost, HP Audio Module 2.0

Komunikacije

LAN: Vgrajena omrežna kartica Intel® I219LM GbE LOM
WLAN: Kombinirani brezžični vmesnik Intel® s podporo za dve frekvenčni območji AC 8260 802.11ac (2 x 2) s funkcijo Bluetooth® 4.2, vPro™7

Razširitvene reže

1 M.2 2230; 1 M.2 22806

Vrata in priključki

Na strani: 1 priključek za vhod/izhod zvoka; 1 priključek USB 3.1 prve generacije
Zadaj: 1 priključek DisplayPort™; 1 priključek HDMI; 1 priključek za napajanje; 1 priključek RJ-45; 1 priključek USB 3.1 Type-C™ (DP z izmeničnim načinom); 2 priključka USB 3.1
prve generacije

Vhodna naprava

Tanka poslovna tipkovnica HP USB; tanka poslovna tipkovnica HP USB s čitalcem pametnih kartic (CCID)5,11
Laserska miška HP USB z ločljivostjo 1000 točk na palec; miška HP USB; optična miška HP USB5,14

Razpoložljiva programska
oprema

Modul Absolute Persistence; HP Notifications; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP Velocity; Intel® Unite™ z dodatkom Skype for Business; HP Wireless Wakeup;
HP Connection Optimizer10,12

Upravljanje varnosti

Funkcija Active Health (snemalnik s črno skrinjico); Infineon TPM SLB9670 1.2/2.0 (s certifikatom Common Criteria EAL4+); Sure Start 2.0; komplet ključavnice kabla HP z
dvojno glavo16,17

Funkcije za upravljanje

Tehnologija Intel® vPro™

Napajanje

65-vatni zunanji napajalnik, do 85-odstotna učinkovitost; 90-vatni zunanji napajalnik, do 85-odstotna učinkovitost15,18

Mere

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

Teža

1,52 kg (Dejanska teža je odvisna od konfiguracije.)

Okolju prijazno

Nizka količina halogenih snovi9

Ustreznost za električno
učinkovitost

Na voljo so konfiguracije, ki ustrezajo standardu ENERGY STAR® in so registrirane z EPEAT® Gold8

Garancija

Triletna (3-3-3) omejena garancija vključuje tri leta brezplačne zamenjave delov in brezplačnih posegov ter popravil na kraju uporabe. Pogoji in določila se razlikujejo glede na
državo. V veljavi so določene omejitve in izključitve.

What It is in the Box

Kabel in pokrov za priključke HP; modul brezžičnega zaslona HP (dodaten); plošča HP Vesa (dodatna); HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 z rešitvijo Intel® Unite
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Tanka poslovna brezžična
tipkovnica HP

Tanka brezžična poslovna tipkovnica HP, oblikovana kot dodatek k poslovnim računalnikom HP razreda 2015, zagotavlja
preprosto vnašanje podatkov in brezžično povezavo.

Številka izdelka: N3R88AA

HP VESA Plate

S ploščo HP VESA Plate lahko namestite HP Elite Slice, pokrov in module na stalno mesto na mizi ter jih naložite in
pritrdite enega vrh drugega z vzorcem VESA 100 x 100.

Številka izdelka: X8U74AA

5-letna podpora HP za
strojno opremo namiznih
računalnikov naslednji
delovni dan na mestu
uporabe

Zagotovite si petletno možnost popravila strojne opreme računalnika na lokaciji naslednji delovni dan, ki ga opravi
pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ni mogoče rešiti na daljavo.

Številka izdelka: U7899E
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HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 za Intel Unite
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
Potrebujete dostop do interneta.
3
Za doplačilo ali kot dodatna funkcija.
4
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 in programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
5 Za delovanje nekaterih funkcij te tehnologije, kot sta Intel® Active Management in Intel Virtualization, je potrebna programska oprema drugih proizvajalcev. Razpoložljivost prihodnjih aplikacij »navideznih naprav« za tehnologijo Intel vPro je odvisna od drugih
ponudnikov programske opreme.
6
Modul za brezžični zaslon HP je treba konfigurirati v tovarni in zahtevo povezavo HDMI z zaslonom ter priključek USB za napajanje.

Tehnične specifikacije zanikanja
1

V skladu z Microsoftovim pravilnikom za podporo HP 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.
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
Za pomnilniške pogone je 1 GB = 1 milijarda bajtov. TB = 1 bilijon bajtov. Dejanska formatirana kapaciteta je manjša. Do 30 GB je rezerviranega za programsko opremo, ki je namenjena za obnovitev sistema (pri operacijskem sistemu Windows 10).
4 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.
5 Tipkovnica in miška sta izbirni ali dodatni komponenti.
6 (1) M.2 2230 za WLAN; (1) M.2 2280 za fiksni pogon NVMe.
7 Brezžične kartice so izbirne ali dodatne funkcije in zahtevajo ločen nakup brezžične dostopne točke in internetnih storitev. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
8 Vpisano v register EPEAT®, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT je odvisno od države. Če si želite ogledati stanje registriranja po posameznih državah, pojdite na spletno mesto www.epeat.net. Na spletnem mestu www.hp.com/go/options lahko pod
možnostmi drugih ponudnikov poiščete pripomoček na sončno energijo.
9 Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi.
10 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 http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. 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.
11 Tanka poslovna tipkovnica HP USB: samo na Kitajskem.
12 HP Support Assistant: zahteva operacijski sistem Windows in dostop do interneta.
13 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 strojno opremo, gonilnike, programsko opremo ali
posodobitev BIOS-a. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Morda boste morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo za posodobitve lahko v veljavi dodatne zahteve. Pojdite na spletno
mesto http://www.windows.com.
14 Miška HP USB: samo na Kitajskem.
15 Vsi napajalniki niso na voljo v vseh regijah.
16 Sure Start 2.0 z zasebnim bliskovnim pomnilnikom SPI.
17 Komplet ključavnice kabla HP z dvojno glavo: dodaten in ga je treba konfigurirati ob nakupu.
18 Ob naročilu brezžičnega zaslona je potreben 90-vatni zunanji napajalnik.

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