Adatlap

HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 a Skype Room
Systems megoldáshoz
Minden, ami egy tökéletes konferenciához kell.
A problémamentes üzembe
helyezésnek, az intuitív felületnek és a
tiszta hangzásnak köszönhetően a
sokoldalú Skype Room System
zökkenőmentesen teremti meg a
kapcsolatot az emberek között, és
megkönnyíti az értekezletek
lebonyolítását.
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A HP a Windows 10 Pro operációs rendszert ajánlja.
● Windows 10 IoT Enterprise1

Egyérintéses együttműködés
● A Center of Room vezérlőn egyetlen érintéssel indíthat igény szerinti hívásokat, adhat hozzá résztvevőket, illetve oszthat meg
tartalmakat a Skype for Business™ ismerős felületét használva.
Éles, tiszta hangzás és kép
● A hatékony zajszűrés a hangok elkülönítésével nagyban elősegíti a zavartalan kommunikációt, a választható kamerák pedig
mindig a legjobb fényben tüntetik fel a csapatot.3
Stresszmentes. Problémamentes
● Az üzembe helyezés gyorsan és problémamentesen elvégezhető, a működtetés pedig intuitív módon végezhető – semmilyen
műszaki vagy egyéb szaktudásra nincs szükség hozzá. A rendszere egyszerűen és biztonságosan telepíthető és vezérelhető a
konferenciateremben.
Szolgáltatások
● A Skype Room System Center of Room vezérlője sokoldalú megoldást biztosít, így a teremben ülő résztvevők élvezhetik a kétféle
betekintési szög és a rugalmas hozzáférhetőség előnyeit.
● A HP Elite Slice for Meeting Rooms és a Skype Room System Center of Room vezérlője segítségével a hívások minden eddiginél
egyszerűbben vezérelhetők.
● A fényes, háromszínű fénykör mindenkit tájékoztat a teremben a hívás állapotáról.
● Az együttműködés elősegítése érdekében a HP Noise Cancellation zajszűrő szoftver iparági vezető zajszűrési technológiája
minden bemenő és kimenő hangot feldolgoz, ezáltal is növelve az online hívások és értekezletek hatékonyságát.
● A konferenciahívások esetében fontos, hogy mind a hívók, mind a jelenlévők beszéde tisztán érthető legyen. Az egész teret
betöltő, 90 dB-es hangnak és az érzékeny mikrofonnak köszönhetően a hívás egyetlen résztvevője sem maradhat ki a
beszélgetésből.
● Az egyérintéses, kapacitív vezérlőkkel gyorsan el lehet indítani a konferenciahívásokat, ami időmegtakarítást és jelentős
hatékonyságnövelést biztosít.
● A HP Elite Slice for Meeting Rooms portfedele és a választható 10 mm-es HP kulcsos kábelzár gondoskodik a rendszer
biztonságáról a konferenciateremben.
● A dinamikus védelmi funkcióval ellátott HP Sure Start 15 percenként ellenőrzi a BIOS állapotát, és elősegíti a folyamatos
termelékenységet a BIOS-sérülések vagy támadások automatikus észlelésével és az azok utáni helyreállítással.
● A HP vezeték nélküli megjelenítőmodullal megszüntetheti a kábeles összeköttetést a HP Elite Slice Skype Room System és a
kijelző között.
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Műszaki jellemzők táblázata

Helyigény

Rendkívül kicsi helyigény

Elérhető operációs
rendszer

Windows 10 IoT Enterprise 641

Elérhető processzorok3

Intel® Core™ i5-7500T Intel® HD Graphics 630 grafikus vezérlővel (2,7 GHz-es alapfrekvencia, Intel® Turbo Boost technológiával akár 3,3 GHz, 6 MB gyorsítótár, 4
mag)

Lapkakészlet

Intel® Q170

Legnagyobb memória

Legfeljebb 8 GB DDR4-2400 SDRAM
Standard memória – feljegyzés: Akár 2400 MT/s átviteli sebesség.

Memória bővítőhelyek

2 DIMM

Belső tárolókapacitás

128 GB Legfeljebb 256 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD5
128 GB Legfeljebb 256 GB SATA SSD

Képernyő

31,2 cm (12,3 hüvelyk) képátlójú, FHD LCD érintőképernyő (1920 x 1280)18

Elérhető grafikus kártya

Integrált: Intel® HD Graphics 6304

Hangeszközök

Conexant CX20926 kodek, 4 x 2 W belső hangszórók, univerzális és átállítható audiocsatlakozó, HP Audio Module 2.0

Kommunikáció

LAN: Integrált Intel® I219LM GbE LOM
WLAN: Kombinált Intel® kétsávos Wireless-AC 8260 802.11ac (2x2) és Bluetooth® 4.2; nem vPro™; Kombinált Intel® kétsávos Wireless-AC 7265 802.11ac (2x2) és
Bluetooth® 4.2; nem vPro™; Kombinált Intel® kétsávos Wireless-AC 8260 802.11ac (2x2) és Bluetooth® 4.2, vPro™6

Bővítőhelyek

1 M.2 2230; 1 M.2 22809

Portok és csatlakozók

Oldalsó nézet: 1 hangbemenet és -kimenet; 1 USB 3.1 Gen 1
Hátul: 1 DisplayPort™; 1 HDMI; 1 tápcsatlakozó; 1 RJ-45; 1 USB 3.1 Type-C™ (alternatív üzemmódú DP); 2 USB 3.1 Gen 1

Elérhető szoftver

Absolute Persistence modul; HP Noise Cancellation zajszűrő szoftver; HP Notifications; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP Velocity; HP Wireless Wakeup; HP
Connection Optimizer; Microsoft Skype Room System (SRS)10,11

Adatvédelem kezelése

Active Health (feketedobozos adatrögzítő); Infineon TPM SLB9670 1.2/2.0 (Common Criteria EAL4+ tanúsítvánnyal); Sure Start 2.0; HP kétfejes kulcsos
kábelzárkészlet16,17

Rendszervezérlési
jellemzők

Intel® vPro™ technológia

Tápellátás

90 W-os külső tápegység, akár 85%-os hatásfokú15

Méretek

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

Súly

1,52 kg (A pontos tömeg a konfigurációtól függ.)

Környezeti

Alacsony halogéntartalmú13

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® tanúsítvánnyal rendelkező és EPEAT® Gold besorolású konfigurációk érhetők el12

Jótállás

3 éves (3-3-3) korlátozott jótállás és szervizszolgáltatás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása, valamint a helyszíni
javítás. A használati feltételek országonként eltérőek. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek érvényesek.

What It is in the Box

HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 Skype Room System megoldással HP Center of Room vezérlő; HP videóbetöltő modul; HP kábel és portfedél; HP vezeték
nélküli megjelenítőmodul (opcionális); HP VESA-lemez (opcionális)
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Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP VESA-lemez

A HP VESA-lemez segítségével a HP Elite Slice, a borító és a modulok rögzíthetők az íróasztalon vagy az asztalon a
100×100-as VESA szabványnak megfelelően.

Termékszám: X8U74AA

HP 5 éves, következő
munkanapi, helyszíni
hardvertámogatás
asztali
számítógépekhez

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 5 éves, következő munkanapi, helyszíni hardvertámogatást
nyújt, ha a probléma távolról nem oldható meg.

Termékszám: U7899E
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Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1

Nem minden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek a Windows funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert, illesztőprogramokat és/vagy szoftvert
igényelhetnek. A Windows 10 frissítése automatikus, ami mindig engedélyezve van. Internetszolgáltatói díjak merülhetnek fel, és további követelmények vonatkozhatnak idővel a frissítésekre. További információ: http://www.windows.com.
2
Internetszolgáltatás szükséges hozzá.
3
A kamerák külön, opcionális szolgáltatásként vásárolhatók meg.
5
Külön vagy választható funkcióként vásárolható meg.
6 A HP vezeték nélküli megjelenítőmodul gyári konfigurálást igényel, a kijelzőhöz való csatlakoztatásához HDMI-csatlakozó, az áramellátásához pedig USB szükséges.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1

Nem minden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek a Windows funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert, illesztőprogramokat, szoftvereket vagy
BIOS-frissítést igényelhetnek. A Windows 10 frissítése automatikus, és mindig engedélyezve van. Internetszolgáltatói díjak merülhetnek fel, és idővel további követelmények vonatkozhatnak a frissítésekre. További információ: http://www.windows.com
2
A Microsoft támogatási irányelvének megfelelően a HP nem támogatja a Windows 8 és a Windows 7 operációs rendszert az Intel, valamint a 7. generációs vagy újabb AMD processzorral konfigurált termékeken, illetve nem biztosít illesztőprogramokat Windows 8
vagy Windows 7 rendszerhez a http://www.support.hp.com webhelyen.
3
A többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. A teljesítmény és az órajel-frekvencia az alkalmazások
munkaterhelésétől, illetve a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel növekvő számozása nem a növekvő teljesítményt jelenti.
4
A HD képminőséghez HD tartalomra van szükség.
5Tárolómeghajtók esetében 1 GB = 1 milliárd bájt. 1 TB = 1 billió bájt. A formázás utáni tényleges kapacitás ennél kisebb. Legfeljebb 30 GB-nyi tárterületet a rendszer-helyreállítási szoftver foglal el (Windows 10 esetében).
6
A vezeték nélküli kártyák opcionálisak vagy kiegészítőkként érhetők el, és használatukhoz külön megvásárolható vezeték nélküli hozzáférési pont és internetkapcsolat szükséges. A nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott.
9 (1) M.2 2230 PCIe WLAN-hoz; (1) M.2 2280 PCIe NVMe SSD-hez.
10 Absolute Persistence modul: Az Absolute ügynök alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, és akkor aktiválódik, amikor az ügyfél aktiválja a megvásárolt előfizetést. Előfizetések több évig terjedő időtartamokra köthetőek. A szolgáltatás elérhetősége
korlátozott, az Egyesült Államokon kívüli elérhetőségéről érdeklődjön az Absolute vállalatnál. Az Absolute Recovery Guarantee szolgáltatás korlátozott jótállást biztosít. Bizonyos korlátozások lehetnek érvényesek. Részletek:
http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. A Data Delete az Absolute Software által biztosított opcionális szolgáltatás. A szolgáltatás használata esetén a Recovery Guarantee jótállása érvényét veszti. A Data Delete adattörlési
szolgáltatás igénybevételéhez az ügyfeleknek először alá kell írniuk egy előzetes felhatalmazási megállapodást, majd be kell szerezniük egy PIN kódot, vagy meg kell vásárolniuk egy vagy több RSA SecurID tokent az Absolute Software vállalattól.
11 HP Support Assistant: futtatásához Windows rendszer és internet-hozzáférés szükséges.
12 EPEAT®-minősítés, ha elérhető. Az EPEAT-minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a http://www.epeat.net webhelyen tekinthető meg. Keresésikulcsszó-generátor a HP külső felek által gyártott, napenergiával működő kiegészítőket
tartalmazó áruházában: www.hp.com/go/options
13 A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériaeszközök nem alacsony halogéntartalmúak. A vásárlás után bekerülő cserealkatrészek nem feltétlenül alacsony halogéntartalmúak.
15 Nem minden tápegység érhető el minden régióban.
16 Sure Start 2.0, titkos SPI flash memória.
17 HP kétfejes kulcsos kábelzárkészlet: opcionális, és a vásárláskor kell konfigurálni.
18 A Center of Room vezérlő tömege: 1,04 kg (2,3 font) Méretek: szélesség (X) 30,17 cm (11,88 hüvelyk), magasság (Y) 21,97 cm (8,65 hüvelyk), mélység (Z) 8,08 cm (3,17 hüvelyk).
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