Datasheet

HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 voor Skype
Room Systems
Zo moeten conferenties verlopen.
Maak vergaderen gemakkelijker met
stressvrije installatie, een intuïtieve
interface en een helder geluid in ons
veelzijdige Skype Room System dat
mensen verbindt .
2

HP raadt Windows 10 Pro aan.
● Windows 10 IoT Enterprise1

Samenwerking met één knop
● Bel on-demand, laat eenvoudig deelnemers toe en deel content met één druk op de knop op de Center of Room Control met de
vertrouwde Skype voor Bedrijven™-interface.
Helder en duidelijk geluid en beeld
● Onderscheid stemmen dankzij geavanceerde ruisonderdrukking voor duidelijke communicatie en presenteer uw team op zijn
best met optionele camera's3.
Geen stress. Geen zorgen
● De installatie verloopt snel en probleemloos en de bediening is intuïtief, accessoires of specialistische kennis zijn niet nodig.
Beheer, implementeer en beveilig uw vergadersysteem eenvoudig.
Pluspunten
● Deelnemers in de vergaderruimte beschikken over twee inkijkhoeken en flexibele toegang op de veelzijdige Center of Room
Control van het Skype Room System.
● Leid vergaderingen eenvoudiger dan ooit met de knoppen op de HP Elite Slice for Meeting Rooms en de Center of Room Control
van het Skype Room System.
● Dankzij de heldere, driekleurige lichtcirkel is iedereen in de ruimte op de hoogte van de gespreksstatus.
● HP ruisonderdrukking verbetert de samenwerking doordat het toonaangevende filtertechnologie toepast op alle in- en uitgaande
geluiden. Zo verlopen online vergaderingen en gesprekken efficiënt.
● Zorg dat deelnemers aan uw vergadering goed verstaanbaar zijn en dat ze u goed kunnen horen. Communiceer helder met
90-dB geluid dat de ruimte vult en een microfoon met een groot bereik, zodat alle aanwezigen aan het gesprek kunnen
deelnemen.
● Start conference calls snel via capacitieve besturing met één knop om tijd te besparen en de productiviteit te verhogen.
● De poortafdekplaat op de HP Elite Slice for Meeting Rooms en het optionele HP 10-mm kabelslot met sleutel beveiligen uw
systeem in de vergaderruimte.
● HP Sure Start met Dynamic Protection controleert het BIOS elke 15 minuten, detecteert beschadigingen en herstelt het BIOS
automatisch om ononderbroken productiviteit te waarborgen.
● Verwijder de kabel tussen uw HP Elite Slice Skype Room System en uw scherm met de HP Wireless Display-module.

HP raadt Windows 10 Pro aan.
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HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 voor Skype Room Systems
Specificatietabel

Model

Ultra-small form factor

Beschikbaar
besturingssysteem

Windows 10 IoT Enterprise 641

Beschikbare processors3

Intel® Core™ i5-7500T met Intel® HD Graphics 630 (2,7 GHz basisfrequentie, tot 3,3 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 6 MB cache, 4 cores)

Chipset

Intel® Q170

Maximum geheugen

Tot 8 GB DDR4-2400 SDRAM
Standaard geheugen, noot: Overdrachtssnelheden tot 2400 MT/sec.

Geheugenslots

2 DIMM

Interne opslag

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

Scherm

12,3-inch (31,2-cm) FHD lcd-touchscreen (1920 x 1280)18

Beschikbare grafische
oplossingen

Geïntegreerd: Intel® HD Graphics 6304

Audio

Conexant CX20926 codec, 4 x 2-watt interne speakers, universele audioconnector die ook als andere ingang bruikbaar is, HP Audio Module 2.0

Communicatie

LAN: Geïntegreerd Intel® I219LM GbE LOM
WLAN: Intel® dual-band Wireless-AC 8260 802.11ac (2x2) en Bluetooth® 4.2 combo, niet-vPro™; Intel® dual-band Wireless-AC 7265 802.11ac (2x2) en Bluetooth® 4.2
combo, niet-vPro™; Intel® dual-band Wireless-AC 8260 802.11ac (2x2) en Bluetooth® 4.2 combo, vPro™6

Uitbreidingsslots

1 M.2 2230; 1 M.2 22809

Poorten en connectoren

Zijde: 1 audio-in/uitgang; 1 USB 3.1 Gen 1
Achter: 1 DisplayPort™; 1 HDMI; 1 voedingsconnector; 1 RJ-45; 1 USB 3.1 Type-C™ (alternatieve modus DP); 2 USB 3.1 Gen 1

Beschikbare software

Absolute Persistence module; HP ruisonderdrukkingssoftware; HP Notifications; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP Velocity; HP Wireless Wakeup; HP
Connection Optimizer; Microsoft Skype Room System (SRS)10,11

Beveiligingsbeheer

Actieve status ('zwarte doos' vluchtrecorder); Infineon TPM SLB9670 1.2/2.0 (Common Criteria EAL4+ gecertificeerd); Sure Start 2.0; HP dubbelzijdig kabelslot met sleutel16,17

Beheermogelijkheden

Intel® vPro™ technologie

Voeding

90-watt externe poweradapter, tot 85% efficiëntie15

Afmetingen

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

Gewicht

1,52 kg (Het exacte gewicht is afhankelijk van de configuratie.)

Milieu

Laag-halogeen13

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerde en EPEAT® Gold-geregistreerde configuraties beschikbaar12

Garantie

De 3-jarige (3-3-3) garantie en service omvatten 3 jaar garantie op onderdelen, arbeid en reparatie op locatie. Voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en
uitsluitingen zijn van toepassing.

What It is in the Box

HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 met Skype Room System; HP Center of Room Control; HP Video Ingest Module; HP kabel en poortafdekplaat; HP Wireless Display Module
(optioneel); HP Vesa-plaat (optioneel)

HP raadt Windows 10 Pro aan.
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HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 voor Skype Room Systems
Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP VESA-plaat

Monteer uw HP Elite Slice, top en modules op een vaste plaats op een bureau of tafel met de HP VESA-plaat, die het
mogelijk maakt ze te stapelen en te verankeren met het 100 x 100 VESA-montagepatroon.

Bestelnr.: X8U74AA

HP 5 jaar onsite
hardwaresupport op
volgende werkdag voor
desktop pc's

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 5 jaar recht op onsite HW ondersteuning op de volgende
werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: U7899E
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HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 voor Skype Room Systems
Messaging, voetnoten
1

Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardwareupgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10 wordt automatisch
bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.windows.com.
2
Internetservice is vereist.
3
Camera's worden apart of als optie verkocht.
5
Wordt apart of als optie verkocht.
6 HP Wireless Display Module moet in de fabriek worden geconfigureerd en heeft een HDMI-verbinding met het scherm en USB-voeding nodig.

Technische specificaties disclaimers
1

Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10
wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.windows.com
2
Conform het ondersteuningsbeleid van Microsoft ondersteunt HP het Windows 8- of Windows 7-besturingssysteem niet op producten die zijn geconfigureerd met Intel en AMD 7e-generatie en latere processors en het levert ook geen drivers voor Windows 8 of
Windows 7 op http://www.support.hp.com.
3
Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en
uw hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel is niet gerelateerd aan het performanceniveau.
4
HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
5 Bij opslagschijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 30 GB (in Windows 10) is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
6
Draadloze kaarten zijn een optie, waarvoor een afzonderlijk aangeschaft wireless access point en een internetabonnement nodig zijn. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
9 (1) M.2 2230 PCIe voor WLAN; (1) M.2 2280 PCIe voor NVMe SSD.
10 Absolute Persistence module: Absolute-agent is bij levering uitgeschakeld en wordt geactiveerd wanneer de klant een abonnement aanschaft. Er kunnen abonnementen met verschillende looptijden worden aangeschaft. Service is beperkt, raadpleeg Absolute
voor beschikbaarheid buiten de VS. De Absolute Recovery Guarantee biedt beperkte garantie. Bepaalde voorwaarden zijn van toepassing. Kijk voor meer informatie op: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Data Delete is
een optionele service van Absolute Software. Als deze wordt gebruikt, vervalt daarmee de Recovery Guarantee. Om de Data Delete service te kunnen gebruiken, moeten klanten eerst een Pre-Authorization-overeenkomst tekenen en een pincode aanvragen of een
of meer RSA SecurID-tokens kopen bij Absolute Software.
11 HP Support Assistant: Windows en internettoegang zijn vereist.
12 EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie http://www.epeat.net voor de registratiestatus per land. Zoek in de HP winkel met 3e-partij-opties naar zonne-energieaccessoires: www.hp.com/go/options
13 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde serviceonderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
15 Niet alle voedingen zijn in elke regio beschikbaar.
16 Sure Start 2.0 met private SPI-flash.
17 HP dubbelzijdig kabelslot met sleutel: optioneel en moet bij de aanschaf worden geconfigureerd.
18 Gewicht Center of Room Control: 1,04 kg Afmetingen: breedte (X) 30,17 cm (11,88 inch), hoogte (Y) 21,97 cm (8,65 inch), diepte (Z) 8,08 cm (3,17 inch).

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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