Záznamový list

HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 pre systémy
Skype Room System
Ako by mala vyzerať konferencia.
Zjednodušte stretnutia bez
stresujúcich nastavení, s intuitívnym
rozhraním a ostrým zvukom na
všestrannom systéme Skype Room
System, ktorý spája ľudí .
2

Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.
● Windows 10 IoT Enterprise1

Spolupráca jedným dotykom
● Užite si volania podľa potreby, jednoduché pridávanie účastníkov a zdieľanie obsahu s jedným dotykom na zariadenie Center of
Room Control, ktoré využíva populárne rozhranie Skype for Business™.
Ostrý a jasný zvuk a video
● Izolujte hlasy s vylepšeným odstraňovaním hluku pre jasnú komunikáciu a predveďte svoj tím v tom najlepšom svetle s
voliteľnými kamerami3.
Bez stresov. Bez obáv
● Nastavenia spustíte rýchlo, bez komplikovanej inštalácie a s intuitívnou navigáciou pre užívateľa. Nevyžaduje sa žiadna montáž,
ani nebudete potrebovať žiadne špeciálne zručnosti. Jednoducho spravujte, zaveďte a zabezpečte svoj systém pre konferenčnú
miestnosť.
Funkcie
● Účastníci stretnutia v miestnosti si môžu užívať zobrazenie v dvoch uhloch a flexibilný prístup k všestrannému systému Skype
Room System Center of Room Control.
● Ovládanie hovoru je jednoduchšie ako nikdy predtým pomocou ovládania na HP Elite Slice for Meeting Rooms a systéme Skype
Room System Center of Room Control.
● Jasný trojfarebný svetelný kruh všetkých informuje o stave hovoru.
● Funkcia HP Noise Cancellation zlepšuje spoluprácu pomocou poprednej technológie na odfiltrovanie hluku na všetkých audio
vstupoch aj výstupoch pre efektívne hovory a stretnutia online.
● Uistite sa, že ľudí, ktorí sa budú chcieť pripojiť k vašej konferencii, dobre počuť a že aj oni počujú vás. Komunikujte jasne počas
svojich hovorov za pomoci 90 dB zvuku, ktorý vyplní priestor, a mikrofón, ktorý zachytí zvuk aj na diaľku, takže každý má
možnosť zúčastniť sa konverzácie.
● Kapacitné ovládanie jediným dotykom spustí konferenčný hovor rýchlo, šetrí váš čas a zvyšuje produktivitu.
● Kryt portov HP Elite Slice for Meeting Rooms a voliteľný 10 mm bezpečnostný zámok pomáhajú zabezpečiť váš systém v
konferenčnej miestnosti.
● HP Sure Start s dynamickou ochranou kontroluje váš BIOS každých 15 minút, aby sa pomocou automatického zisťovania a
obnovovania z poškodenia systému BIOS zabezpečila nepretržitá produktivita.
● Odstráňte káble medzi systémom HP Elite Slice Skype Room System a svojim displejom pomocou modulu HP Wireless Display
Module.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.
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HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 pre systémy Skype Room System
Tabuľka s technickými údajmi

Vyhotovenie

Prevedenie v kompaktnej veľkosti ultra-small form factor

Dostupný operačný systém Windows 10 IoT Enterprise 641
Dostupné procesory3

Intel® Core™ i5-7500T s grafikou Intel® HD Graphics 630 (základná frekvencia 2,7 GHz, až 3,3 GHz s technológiou Intel® Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 6 MB, 4 jadrá)

Čipová sada

Intel® Q170

Maximálna kapacita
pamäte

Maximálne 8 GB DDR4-2400 SDRAM
Poznámky k štandardnej pamäte: Rýchlosť prenosu údajov až 2 400 MT/s.

Pamäťové sloty

2 DIMM

Vnútorná pamäť

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

Obrazovka

Dotykový displej LCD s uhlopriečkou 31,2 cm (12,3") a rozlíšením FHD (1920 x 1280)18

Dostupná grafická karta

Integrovaná: Intel® HD Graphics 6304

Zvuk

Kodek Conexant CX20926, vstavané reproduktory 4 x 2 W, univerzálny zvukový konektor so schopnosťou opätovného vykonávania úloh, HP zvukový modul 2.0

Možnosti komunikácie

LAN: Integrovaná karta Intel® I219LM GbE LOM
WLAN: Kombinované dvojpásmové pripojenie Intel® Wireless-AC 8260 802.11ac (2 x 2) a Bluetooth® 4.2, bez technológie vPro™ Kombinované dvojpásmové
pripojenie Intel® Wireless-AC 7265 802.11ac (2 x 2) a Bluetooth® 4.2, bez technológie vPro™ Kombinované dvojpásmové pripojenie Intel® Wireless-AC 8260 802.11ac (2
x 2) a Bluetooth® 4.2, vPro™6

Rozširujúce sloty

1x M.2 2230; 1x M.2 22809

Porty a konektory

Bočná strana: 1 zvukový vstup/výstup; 1 port USB 3.1 Gen 1
Späť: 1 DisplayPort™; 1 port HDMI; 1 napájací konektor; 1 port RJ-45; 1 port USB 3.1 Type-C™ (alternatívny režim DP); 2 porty USB 3.1 Gen 1

Dostupný softvér

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

Správa zabezpečenia

Active Health (čierna skrinka, zapisovač údajov); Infineon TPM SLB9670 1.2/2.0 (certifikát Common Criteria EAL4+); Sure Start 2.0; bezpečnostná súprava s duálnymi
hlavami pre kľúč od HP16,17

Funkcie správy

Technológia Intel® vPro™

Napájanie

90 W externý napájací adaptér, účinnosť až 85 %15

Rozmery

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

Hmotnosť

1,52 kg (Presná hmotnosť závisí od konfigurácie.)

Okolitý

Nízky obsah halogenidov13

Zhoda s normami
energetickej efektívnosti

k dispozícii sú konfigurácie spĺňajúce požiadavky normy ENERGY STAR® a registráciu EPEAT® Gold12

Záruka

Ponuka 3-ročnej (3-3-3) obmedzenej záruky a servisu zahŕňa výmenu súčastí, prácu a opravu priamo u zákazníka počas 3 rokov. Zmluvné podmienky sa v
jednotlivých krajinách líšia. Platia určité obmedzenia a výnimky.

What It is in the Box

HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 so sytémom Skype Room; HP Center of Room Control; HP Video Ingest Module; HP kábel a kryt portu; HP Wireless Display Moule
(voliteľný); Doska HP Vesa Plate (voliteľná)
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HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 pre systémy Skype Room System
Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Držiak HP VESA

Primontujte počítač HP Elite Slice, kryt a moduly na pevné miesto na stole pomocou držiaka HP VESA, ktorý umožňuje ich
skombinovanie a pripevnenie pomocou systému VESA s veľkosťou 100 x 100.

Číslo produktu: X8U74AA

5-ročná podpora
spoločnosti HP pre
hardvér stolných
počítačov v nasledujúci
pracovný deň na mieste
inštalácie

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite podporu hardvéru v nasledujúci
pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom spoločnosti HP po dobu 5 rokov.

Číslo produktu: U7899E
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HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 pre systémy Skype Room System
Poznámky v krátkych správach
1

Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače alebo softvér. Operačný systém Windows
10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Navštívte stránku http://www.windows.com.
2
Vyžadujú sa internetové služby.
3
Kamery sa predávajú samostatne ako voliteľné doplnky.
5
Predávané samostatne alebo ako voliteľná funkcia.
6 Modul HP Wireless Display sa musí nakonfigurovať ešte vo výrobe a vyžaduje si pripojenie HDMI pre zobrazenie a port USB pre napájanie.

Technické špecifikácie zrieknutie
1

Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo
aktualizáciu systému BIOS. Aktualizácia systému Windows 10 prebieha automaticky a je vždy povolená. Poskytovateľ internetových služieb si môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Pozrite si stránku
http://www.windows.com
2
Spoločnosť HP v súlade so zásadami podpory spoločnosti Microsoft nepodporuje operačný systém Windows 8 ani Windows 7 v produktoch s procesormi Intel alebo AMD 7. generácie a novšími procesormi a na stránke http://www.support.hp.com neposkytuje
žiadne ovládače pre systémy Windows 8 a Windows 7.
3
Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného
zaťaženia aplikácie a od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel nesúvisí s mierou výkonnosti.
4
Na zobrazenie obrázkov HD je potrebný obsah HD.
5 V prípade úložného priestoru: 1 GB = 1 miliarda bajtov. 1 TB = 1 bilión bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Až 30 GB (v prípade systému Windows 10) je vyhradených pre softvér na obnovenie systému.
6 Karty bezdrôtového pripojenia sú voliteľnými alebo doplnkovými funkciami a vyžadujú samostatne zakúpený bezdrôtový prístupový bod a internetovú službu. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
9 (1) port M.2 2230 PCIe pre WLAN; (1) port M.2 2280 PCIe pre modul NVMe SSD.
10 Modul Absolute Persistence: Služba Absolute Agent je pri dodávke vypnutá a aktivuje sa, keď zákazník aktivuje zakúpené predplatné. Predplatné možno zakúpiť na viacero rokov. Služba je obmedzená. Dostupnosť mimo USA si overte u spoločnosti Absolute.
Služba Absolute Recovery Guarantee má obmedzenú záruku. Platia určité podmienky. Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej stránke: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Data Delete je voliteľná služba
poskytovaná spoločnosťou Absolute Software. Ak ju využijete, služba Recovery Guarantee bude neplatná. Ak chcete využiť službu Data Delete, je potrebné najprv uzavrieť Súhlas s overením identity a získať kód PIN alebo si zakúpiť jeden alebo viacero tokenov RSA
SecurID od spoločnosti Absolute Software.
11 HP Support Assistant: vyžaduje systém Windows a prístup na internet.
12 Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši v závislosti od krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách je uvedený na stránke http://www.epeat.net. Solárnu nabíjačku nájdete zadaním kľúčového slova „generator“ do vyhľadávača v
obchode HP s príslušenstvom tretích strán na stránke www.hp.com/go/options.
13 Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely získané po nákupe nemusia mať nízky obsah halogenidov.
15 Nie všetky zdroje napájania sú dostupné v každej oblasti.
16 Sure Start 2.0 so súkromnou pamäťou flash SPI.
17 Bezpečnostná súprava s duálnymi hlavami pre kľúč od HP: voliteľné a konfigurácia sa musí vykonať pri nákupe.
18 Váha Center of Room Control: 1,04 kg (2,3 lb); Rozmery: šírka (X) 30,17 cm (11,88 palcov), výška (Y) 21,97 cm (8,65 palcov), hĺbka (Z) 8,08 cm (3,17 palcov).

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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