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HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 for Skype
Room Systems
Slik konferanser burde fungere.
Forenkle møter med problemfritt
oppsett, et intuitivt grensesnitt og
krystallklar lyd i vårt allsidige Skype
Room-system som knytter sammen
folk sømløst .
2

HP anbefaler Windows 10 Pro.
● Windows 10 IoT Enterprise1

Samarbeid med én berøring
● Opplev oppringing ved behov, tilføy deltakere med letthet og del innhold med én berøring ved hjelp av midt-i-rommet-kontrollen
og det velkjente Skype for Business™-grensesnittet.
Krystallklar lyd og video
● Isoler stemmer og kommuniser tydelig med avansert støyannullering. Still teamet ditt i best mulig lys med valgfrie kameraer3.
Stressfritt. Problemfritt
● Kom raskt i gang med problemfri installering og intuitiv brukerbetjening – ingen montering eller spesialiserte ferdigheter kreves.
Administrer, sett opp og sikre møteromsystemet på enkelt vis.
Med
● Møtedeltakere i rommet opplever doble visningsvinkler og fleksibel tilgjengelighet med den allsidige midt-i-rommet-kontrollen til
Skype Room-systemet.
● Samtalekontroll er enklere enn noensinne med kontroller i HP Elite Slice for møterom og midt-i-rommet-kontrollen i Skype
Room-system.
● Den lyssterke trefargede lysringen gjør at alle i rommet ser statusen for samtalen.
● HP Noise Cancellation-programvaren forbedrer samarbeid ved å bruke avansert støyfiltreringsteknologi på all innkommende og
utgående lyd for å oppnå effektive onlinesamtaler og -møter.
● Sørg for at innringere kan høres og hører deg. Kommuniser tydelig med 90 dB romfyllende lyd og en følsom mikrofon som gjør
at alle deltakere har fullt utbytte av samtalen.
● Med kapasitive, énberøringskontroller starter du konferansesamtaler raskt slik at du sparer tid og øker produktiviteten.
● Portdekselet på HP Elite Slice for møterom og den valgfrie HP-låsen (10 mm) og sikkerhetskabelen bidrar til å sikre systemet i
konferanserommet.
● HP Sure Start med dynamisk beskyttelse kontrollerer BIOS hvert 15. minutt for å sikre uavbrutt produktivitet ved å oppdage
BIOS-problemer og gjenopprette automatisk.
● Eliminer kabelen mellom HP Elite Slice Skype Room-systemet og skjermen med HP Wireless Display-modulen.
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HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 for Skype Room Systems
Spesifikasjonstabell

Formfaktor

Ultra-liten formfaktor

Tilgjengelig operativsystem Windows 10 IoT Enterprise 641
Tilgjengelige prosessorer3

Intel® Core™ i5-7500T med Intel® HD Graphics 630 (2,7 GHz grunnfrekvens, opptil 3,3 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 6 MB buffer, 4 kjerner)

Brikkesett

Intel® Q170

Maksimalt minne

Inntil 8 GB DDR4-2400 SDRAM
Merknad om standardminne: Overføringshastighet opptil 2400 MT/s.

Minnespor

2 DIMM

Internminne

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

Skjerm

31,2 cm (12,3" diagonalt) FHD LCD-berøringsskjerm (1920 x 1280)18

Tilgjengelig grafikk

Integrert: Intel® HD Graphics 6304

Lyd

Conexant CX20926-kodek, 4 x 2 W interne høyttalere, universal lydutgang som kan omkonfigureres, HP-lydmodul 2.0

Kommunikasjon

LAN: Integrert Intel® I219LM GbE LOM
WLAN: Kombinert Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 802.11ac (2x2) og Bluetooth® 4.2, ikke-vPro™; Kombinert Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11ac (2x2) og
Bluetooth® 4.2, ikke-vPro™; Kombinert Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 802.11ac (2x2) og Bluetooth® 4.2, vPro™6

Utvidelsesspor

1 M.2 2230; 1 M.2 22809

Porter og kontakter

Side: 1 lyd-inngang/utgang; 1 USB 3.1 Gen 1
Tilbake: 1 DisplayPort™; 1 HDMI; 1 strømkontakt; 1 RJ-45; 1 USB 3.1 Type-C™ (alternativ DP-modus); 2 USB 3.1 Gen 1

Tilgjengelig programvare

Absolute Persistence-modul; HP Noise Cancellation-programvare; HP-varslinger; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP Velocity; HP trådløs vekking; HP Connection
Optimizer; Microsoft Skype Room Systems (SRS)10,11

Sikkerhetsadministrasjon

Active Health (svart ferdskriverboks); Infineon TPM SLB9670 1.2/2.0 (Common Criteria EAL4 +-sertifisert); Sure Start 2.0; HP-låsesett med tohodet sikkerhetskabel16,17

Administrative funksjoner

Intel® vPro™-teknologi

Strøm

90 W ekstern strømforsyning, opptil 85 % effektivitet15

Mål

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

Vekt

1,52 kg (Nøyaktig vekt avhenger av konfigurasjon.)

Miljømessig

Lavhalogen13

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifiserte og EPEAT® Gold-registrerte konfigurasjoner tilgjengelig12

Garanti

3-årig (3-3-3) begrenset garanti og servicetilbud innebærer 3 år med deler, arbeid og reparasjon på stedet. Betingelser og vilkår varierer fra land til land. Visse begrensninger
og utelukkelser gjelder.

What It is in the Box

HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 for Skype Room System; HP midt-i-rommet-kontroll; HP Video Ingest-modul; HP kabel- og portdeksel; HP Wireless Display-modul
(valgfri); HP Vesa-plate (valgfri)
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HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 for Skype Room Systems
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP VESA-plate

Montere HP Elite Slice, deksel og moduler til et fast sted på et skrivebord eller bord med HP VESA-platen som gjør det
mulig å være stablet og forankret med 100 x 100 VESA-mønsteret.

Produktnummer: X8U74AA

HP 5 år maskinvarestøtte
på stedet neste virkedag
for stasjonær PC

Få maskinvarestøtte for databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 5 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis
problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: U7899E
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HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 for Skype Room Systems
Fotnoter
1

Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve at du oppgraderer og/eller kjøper maskinvare, drivere og/eller programvare separat for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres
automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se http://www.windows.com.
2
Krever Internett-tilgang.
3
Alle moduler selges separat som en tilleggsfunksjon.
5
Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
6 HP Wireless Display-modulen må konfigureres på fabrikken og trenger HDMI-tilkobling for visning og USB for strøm.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1

Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppgradering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows
10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Gå til http://www.windows.com
2
I samsvar med Microsofts støttepolicy støtter ikke HP operativsystemene Windows 8 eller Windows 7 på produkter som er konfigurert med Intel- og AMD-prosessorer fra og med 7. generasjon. HP tilbyr derfor ikke drivere for Windows 8 eller Windows 7 på
http://www.support.hp.com.
3
Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare vil kunne dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens vil variere, avhengig av programmets arbeidsbelastning og
konfigurasjonen av maskinvare og programvare. Intels valg av nummer er ikke et mål på høyere ytelse.
4
HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
5 For lagringsstasjoner: 1 GB = 1 milliard byte. 1 TB = 1 trillion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 30 GB (for Windows 10) er reservert til programvare for systemgjenoppretting.
6
Trådløse kort er valgfrie eller tilleggsfunksjoner og krever separat innkjøpt trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
9 (1) M.2 2230 PCIe for WLAN; (1) M.2 2280 PCIe for NVMe SSD.
10 Absolute Persistence-modul: Absolute-agenten leveres avslått, og blir aktivert når kunder kjøper og aktiverer et abonnement. Abonnementer kan kjøpes for perioder som løper over flere år. Tjenesten er begrenset. Forhør deg med Absolute om tilgjengelighet
utenfor USA. Absolute Recovery Guarantee er en begrenset garanti. Visse vilkår gjelder. Alle detaljer finnes her: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Data Delete er en valgfri tjeneste fra Absolute Software. Recovery
Guarantee er ugyldig hvis den er benyttet. For å bruke Data Delete-tjenesten må kunder først undertegne en forhåndsgodkjenningsavtale og enten skaffe seg en PIN-kode eller kjøpe en eller flere RSA SecurID-koder fra Absolute Software.
11 HP Support Assistant: Krever Windows og Internett-tilgang.
12 EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er forskjellig fra land til land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på http://www.epeat.net. Søk etter "generator" i HPs tredjepartsbutikk for tilbehør til solcellegeneratorer på
www.hp.com/go/options
13 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og periferutstyr er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
15 Alle typer strømforsyning er ikke tilgjengelige i alle regioner.
16 Sure Start 2.0 med privat SPI-flash.
17 HP-låsesett med tohodet sikkerhetskabel: valgfritt og må være konfigurert ved kjøp.
18 Midt-i-rommet-kontrollens vekt; 1,04 kg (2,3 lb); Størrelse: bredde (X) 30,17 cm (11,88 tommer), høyde (Y) 21,97 cm (8,65 tommer), dybde (Z) 8,08 cm (3,17 tommer).

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated

© Opphavsrett 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og
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