Taulukot

HP Elite x2 1013 G3
Tietokoneen suorituskykyä. Tabletin joustavuus.
Menesty täyden tietokonetasoisen
suorituskyvyn avulla ja päästä
luovuutesi valloilleen tabletille
ominaisella vapaudella. Tehokkaat
prosessorit käsittelevät työsovelluksia,
kun taas tabletin liikkuvuuden
ansiosta voit työskennellä missä
tahansa. Elite x2 1013 täyttää
hybridilaitteeseen kohdistuvat
odotukset.

HP suosittelee Windows 10 Pro -käyttöjärjestelmää.
Tinkimätöntä luovuutta

● Käsittele tehokkaasti työsovelluksia tällä uskomattoman ohuella ja kevyellä 13 tuuman irrotettavalla näytöllä varustetulla
yritystietokoneella. Koe aito tablettikokemus lisävarusteena hankittavalla HP Rechargeable Active Pen2 -kynällä.

Suunniteltu tuomaan ihmiset yhteen

● Kokoa tiimi tai muodosta yhteys eri mantereille. Yhteistyöominaisuudet on sisäänrakennettuina HP Elite x2 1013 -kannettavaan,
jossa on huippuluokan ääni, korkean resoluution kamerat ja mikrofoni kannen ulkopuolella.

Pidä uteliaiden katseet loitolla

● Suojaa tietokoneesi ulkopuolisilta uhilta kattavalla suojaustyökalujen ohjelmistopaketilla. Suojaa luomuksesi uteliailta katseilta HP
Elite x2 1013 -kannettavassa lisävarusteena hankittavan integroidun 2. sukupolven HP Sure View3 -näytönsuojan ja tablettitilassa
käytettävän HP Sure View -sovelluksen avulla4.
● Paahda työpäiväsi läpi Windows 10 Pron1 sekä HP:n tehokkaiden tietoturva-, yhteistyö- ja liitettävyysominaisuuksien avulla.
● Tee muistiinpanoja, toteuta luovuuttasi ja navigoi kannettavallasi lisävarusteena hankittavalla ladattavalla HP Rechargeable Active
Pen2 -kynällä, jolla kirjoittaminen ja piirtäminen on aidontuntuinen ja innostava kokemus.
● Suojaudu hetkessä visuaaliselta hakkeroinnilta lisävarusteena saatavalla integroidulla 2. sukupolven HP Sure View3 -näytönsuojalla
ja HP Sure View -sovelluksella4. Näyttö suojataan yhdellä painikkeen painalluksella – ympärilläsi olevat eivät voi lukea näyttöä,
mutta näet itse sisällön selkeänä.
● Suoja tietokoneesi sivustoilta, liitteiltä, haittaohjelmilta, kiristysohjelmilta ja viruksilta laitteistopohjaisella HP Sure Click5
-suojauksella.
● Suojaa laiteohjelmisto, jota virustorjuntaohjelmistosi ei kata! 4. sukupolven HP Sure Startin6 laitteistopohjainen, itsekorjaava
suojaus palauttaa BIOSin automaattisesti haittaohjelmistojen ja rootkit-ohjelmien hyökkäysten tai vioittumisen jälkeen.
● Pidä liiketoiminnan kannalta kriittiset sovellukset ja prosessit käynnissä itsekorjaavan suojauksen avulla7, vaikka haittaohjelmat
yrittäisivät sammuttaa ne.
● Vahvista suojausta käyttämällä jopa kolmea todennustekijää, kuten sormenjäljet ja kasvojentunnistus8.
● HP Sure Recoverin9 verkkoyhteyden avulla voit palauttaa tietokoneet nopeasti ja turvallisesti viimeisimpään näköistiedostoon.
● 2. sukupolven HP Manageability Integration Kit10 auttaa nopeuttamaan näköistiedoston luomista sekä laitteiston, BIOSin ja
tietoturvan hallintaa Microsoft System Center Configuration Managerin avulla.
● Pysy yhteydessä uusimman maailmanlaajuisen langattoman 4G LTE -laajakaistatekniikan avulla11.

HP suosittelee Windows 10 Pro -käyttöjärjestelmää.
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HP Elite x2 1013 G3
Taulukko teknisistä tiedoista

Saatavilla oleva käyttöjärjestelmä

Windows 10 Pro (64-bittinen) – HP suosittelee Windows 10 Pro -versiota.1
64-bittinen Windows 10 Pro 64 (vain National Academic)1,2
Windows 10 Home 641
Windows 10 Home Single Language 641

Prosessorituoteperhe5

8. sukupolven Intel® Core™ i7 -prosessori (i7-8550U); 8. sukupolven Intel® Core™ i7 -prosessori (i7-8650U); 8. sukupolven Intel® Core™ i5 -prosessori (i5-8350U); 8. sukupolven
Intel® Core™ i3 -prosessori (i3-8130U);

Saatavilla olevat suorittimet3,4,5,6,7

Intel® Core™ i5-8250U (peruskellotaajuus 1,6 GHz, jopa 3,4 GHz Intel® Turbo Boost -tekniikalla, 6 Mt:n välimuisti, 4 ydintä) ja Intel® UHD Graphics 620 -näytönohjain; Intel® Core™
i7-8550U (peruskellotaajuus 1,8 GHz, jopa 4 GHz Intel® Turbo Boost -tekniikalla, 8 Mt:n välimuisti, 4 ydintä) ja Intel® UHD Graphics 620 -näytönohjain; Intel® Core™ i7-8650U vPro™
-prosessori (peruskellotaajuus 1,9 GHz, jopa 4,2 GHz Intel® Turbo Boost -tekniikalla, 8 Mt:n välimuisti, 4 ydintä) ja Intel® UHD Graphics 620 -näytönohjain; Intel® Core™ i5-8350U
vPro™ -prosessori (peruskellotaajuus 1,7 GHz, jopa 3,6 GHz Intel® Turbo Boost -tekniikalla, 6 Mt:n välimuisti, 4 ydintä) ja Intel® UHD Graphics 620 -näytönohjain;

Muistin enimmäismäärä

Enintään 16 Gt:n LPDDR3-2133 SDRAM; 8
Vakiomuisti - huomautus: Juotettu muisti. Tuki kaksikanavaiselle muistille.

Sisäinen tallennustila

256 Gt Enintään 1 Tt PCIe® NVMe™ M.2 SSD -asema9
Enintään 512 Gt PCIe® M.2 SED SSD9
Enintään 128 Gt PCIe® M.2 SSD9

Näyttö

Lävistäjältään 33,02 cm:n (13 tuuman) LED-taustavalaistu 3kx2k IPS -kosketusnäyttö, Corning® Gorilla® Glass 4, kirkkaus 450 cd/m², 100 prosentin sRGB-väriavaruus (3 000 x 2
000); Integroitu HP Sure View -näytönsuoja, lävistäjältään 33,02 cm:n (13 tuuman) LED-taustavalaistu, täysteräväpiirtoinen IPS eDP -kosketusnäyttö, Corning® Gorilla® Glass 4,
kirkkaus 700 cd/m², 100 prosentin sRGB-väriavaruus (1 920 x 1 280)14,17,18,19

Saatavilla olevat näytönohjaimet

Integroitu: Intel® UHD Graphics 620 -näytönohjain;14

Langattomat tekniikat

Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2×2) Wi-Fi®- ja Bluetooth® 4.2 -yhdistelmä, non-vPro™; Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2×2) Wi-Fi®- ja
Bluetooth® 4.2 -yhdistelmä, vPro™; HP lt4132 LTE/HSPA+ ja GPS-mobiililaajakaistamoduuli; HP lt4220 LTE/HSPA+ ja GPS-mobiililaajakaistamoduuli10,11,12,13

Laajennuspaikat

1 nano-SIM-korttipaikka;

Portit ja liittimet

1 kuuloke-mikrofoniyhdistelmäliitäntä; 1 USB 3.1 Type-C™ -portti, 1. sukupolvi (Power delivery, DisplayPort™); 2 USB 3.1 Type-C™ -porttia, Thunderbolt™-tuki;
(Kaapelit on hankittava erikseen.)

Syöttölaite

HP Premium Collaboration -näppäimistö
Monikosketusta tukeva Clickpad-kosketuslevy
kiihdytin; vallitsevan valon tunnistin; gyroskooppi; etäisyys; magnetometri; Hall-tunnistin;

Web-kamera

5 megapikselin kamera ja LED-merkkivalo (eteenpäin suunnattu); IR-kamera kasvojentunnistusta varten, Windows Hello -tunnistus; 8 megapikselin kamera (taaksepäin
suunnattu);14,15,16

Saatavilla olevat ohjelmistot

HP ePrint -ohjain + JetAdvantage; HP Hotkey -tuki; HP JumpStart; HP Noise Cancellation -ohjelmisto; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP Velocity; HP WorkWise; HP
PhoneWise; Osta Office (myydään erikseen);13,20,21,22,23

Suojauksen hallinta

Absolute Persistence Module; 4. sukupolven HP BIOSphere; HP Device Access Manager; HP DriveLock ja automaattinen DriveLock; HP Fingerprint -anturi; HP Password Manager; HP
Secure Erase; HP Security Manager; TPM 2.0 integroitu turvasiru, toimitetaan Windows 10:n kanssa (Common Criteria EAL4+ -sertifioitu); HP Sure Click; 4. sukupolven HP SureStart;
HP:n langaton herätys; 4. sukupolven HP Client Security; RAID-kokoonpanot; HP Sure Run; HP Sure Recover;27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37

Virta

65 watin USB Type-C™ -verkkosovitin;40
HP:n pitkäkestoinen 4-kennoinen 50 Wh:n litiumionipolymeeriakku;40
Jopa 10 tuntia 30 minuuttia;39
(Akku sijaitsee laitteen sisällä, joten asiakas ei voi vaihtaa sitä. Takuu kattaa huollon.)

Mitat

30 × 0,79 × 23,15 cm (tabletti); 30 × 1,33 × 23,15 cm (tabletti ja näppäimistö);

Paino

Paino alkaen 0,82 kg (tabletti); Paino alkaen 1,17 kg (tabletti ja näppäimistö) (Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan.)

Ympäristö

Vähähalogeeninen; TCO 5.0 -hyväksyntä43

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu ja EPEAT®-rekisteröidyt määritykset käytettävissä

Takuu

HP-palvelut tarjoaa 1 vuoden rajoitetun takuuvaihtoehdon ja 90 päivän ohjelmiston rajoitetun takuuvaihtoehdon maan mukaan. Akuissa on oletusarvoisesti yhden vuoden rajoitettu
takuu. Pitkäkestoisilla akuilla on sama takuu kuin alustalla. Katso akun lisätiedot osoitteesta http://www.hp.com/support/batterywarranty/. Saatavana on myös palvelu paikan
päällä ja laajennettu kattavuus. HP Care Pack -palvelusopimukset ovat valinnaisia laajennettuja palvelusopimuksia, jotka tarjoavat rajoitettuja vakiotakuita laajemmat palvelut.
Valitse HP-tuotteellesi oikea palvelutaso käyttämällä HP Care Pack -palveluiden hakutyökalua osoitteessa http://www.hp.com/go/cpc.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP:n Nano-avainvaijerilukko

Lukitse kannettava tai tabletti toimistossa ja ruuhkaisissa julkisissa tiloissa paikalleen kiinnittämällä se vankkaan
kohteeseen HP:n ohutprofiilisella Nano-avainlukolla.

Tuotenumero: 1AJ39AA

HP:n 65 watin USB-C
-virtasovitin

Lataa kannettavasi tai tablet-tietokoneesi1 ja syötä siihen virtaa USB-C™-portin kautta HP:n 65 watin
USB-C™-virtasovittimella.

HP USB-C -pienoistelakka

Pysyt tuottavana ollessasi liikkeellä virtaviivaisen, taskukokoisen porttienlaajennuslaitteen avulla. Se on muodikas ja
toimiva. HP USB-C™ Mini Dock on muotoiltu modernisti, kuten pintakuviointi osoittaa. Se tarjoaa
pass-through-latauksen1 sekä tiedonsiirto-, video-, verkko- ja laiteyhteydet2 eli toimii pienikokoisena, kannettavana
telakkana.

Tuotenumero: 1HE08AA

Tuotenumero: 1PM64AA

HP USB-C -lisäakku
kannettavalle

Tehosta kannettavan 1 käyttöaikaa ja lataa päivittäin käyttämäsi USB-laitteet yhtä aikaa kannettavan ja ladattavan,
HP-kannettaville tarkoitetun virtapankin avulla.

Tuotenumero: 2NA10AA

Viiden vuoden laitteistotuki: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan
päällä seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: U7861E
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HP Elite x2 1013 G3
Viestin alaviitteet
1

Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, ohjaimia ja/tai ohjelmia, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin
hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa
http://www.windows.com.
2 Hankittava erikseen tai lisälaitteena.
3 Integroitu HP Sure View -näytönsuoja on lisävaruste ja edellyttää valinnaista täysteräväpiirtoista 700 nitin näyttöä, joka on määritettävä ostohetkellä.
4
Integroitu HP Sure View -näytönsuoja on lisävaruste ja edellyttää valinnaista täysteräväpiirtoista 650 nitin näyttöä, joka on määritettävä ostohetkellä ja suunniteltu käytettäväksi vaakasuunnassa.
5
HP Sure Click on saatavana tiettyihin HP-alustoihin. Se tukee Microsoft® Internet Exploreria, Google Chromea ja Chromiumia™. Tuettuja liitteitä ovat Microsoft Office- (Word, Excel, PowerPoint) ja PDF-tiedostot vain luku -tilassa. Tarkista kaikki yhteensopivat
alustat osoitteesta http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0922ENW, kun ne tulevat saataville.
6
4. sukupolven HP Sure Start on käytettävissä 8. sukupolven Intel®-prosessoreilla varustetuissa HP EliteBook -laitteissa.
7
HP Sure Run on saatavana HP Elite -tietokoneisiin, joissa on 8. sukupolven Intel®- tai AMD-prosessorit.
8 HP Multi Factor -todennus edellyttää 7. tai 8. sukupolven Intel® Core™ -prosessoria, integroitua Intel®-näytönohjainta ja Intel® WLANia. Kolmen todennustekijän käyttäminen edellyttää Intel® vPro™ -prosessoria.
9
HP Sure Recover on saatavana HP Elite -tietokoneisiin, joissa on 8. sukupolven Intel®- tai AMD-prosessorit, ja se edellyttää avointa, langallista verkkoyhteyttä. Tärkeät tiedostot, tiedot, valokuvat, videot jne. on varmuuskopioitava ennen HP Sure Recover
-ratkaisun käyttöä tietojen menettämisen välttämiseksi.
10
HP Manageability Integration Kit on ladattavissa osoitteesta http://www.hp.com/go/clientmanagement.
11
Valinnaiset ominaisuudet myydään erikseen tai lisäominaisuuksina. WWAN edellyttää erikseen tehtävää palvelusopimusta. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus palveluntarjoajalta. 4G LTE ei ole saatavissa kaikkiin tuotteisiin eikä kaikilla alueilla.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1

Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää päivitettyjä ja/tai uusia laitteita, ohjaimia, ohjelmia ja/tai BIOS-päivitystä, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin
hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa
http://www.windows.com/.
2
Huomaa: Tiettyihin oppilaitoskäyttöön tarkoitettuihin laitteisiin päivitetään automaattisesti Windows 10 Pro Education ja Windows 10 Anniversary Update. Ominaisuudet vaihtelevat; Windows 10 Pro Education -ominaisuuksista on lisätietoja osoitteessa
https://aka.ms/ProEducation
3 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työkuorman sekä laitteisto- ja
ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi, tuotemerkki ja/tai nimi ei ilmaise parempaa suorituskykyä.
4 Prosessorin nopeus vastaa parhaan suorituskyvyn tilaa; prosessorit toimivat pienemmillä nopeuksilla akun optimointitilassa.
5 HUOMAA: Microsoftin tukikäytännön vuoksi HP ei tue Windows 8- tai Windows 7 -käyttöjärjestelmiä tuotteissa, joissa on Intel-suoritin tai 7. sukupolven tai uudempi AMD-suoritin eikä anna käyttöön Windows 8- tai Windows 7 -ohjaimia osoitteessa
http://www.support.hp.com.
6 Intel Turbo Boost -tekniikan suorituskyky vaihtelee laitteiston, ohjelmiston ja järjestelmän yleisten määritysten mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.intel.com/technology/turboboost.
7 Jotkin vPro:n toiminnallisuudet, kuten Intel Active Management Technology (AMT-tekniikka) ja Intel-virtualisointitekniikka, edellyttävät toimiakseen erillisiä muiden toimittajien ohjelmia. Tulevien Intel vPro -tekniikkaan perustuvien ”virtuaalilaitesovellusten”
saatavuus määräytyy muiden ohjelmistovalmistajien toiminnan mukaan. Tämän sukupolven Intel vPro -tekniikkapohjaisen laitteiston yhteensopivuutta tulevaisuuden ”virtuaalilaitesovellusten” kanssa ei voi vielä määrittää.
8 Koska jotkin muiden valmistajien muistimoduulit eivät ole standardien mukaisia, suosittelemme HP-muistien käyttämistä yhteensopivuuden varmistamiseksi. Jos yhdistät muisteja, joilla on eri nopeudet, järjestelmä toimii hitaimman muistin nopeudella.
9 Tallennusasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Windows 10 -käyttöjärjestelmässä enintään 30 Gt on varattu järjestelmän palautusohjelman käyttöön.
10 Langaton tukiasema ja tarvittavat Internet-palvelut myydään erikseen. Julkisten langattomien liitäntäpisteiden käytettävyys on rajoitettua. Langattoman 802.11ac WLAN -verkon tekniset tiedot ovat luonnosvaiheessa, eivät lopullisia. Lopullisten teknisten
tietojen poikkeaminen luonnostiedoista voi vaikuttaa kannettavan tietokoneen kykyyn olla yhteydessä muiden 802.11ac WLAN -laitteiden kanssa.
11 Dynamic Regulatory Solution muuttaa automaattisesti AC WLANin abgn-standardiksi passiivisella skannauksella, kun siirrytään Indonesiaan.
12 WWAN-moduuli on lisävaruste. Se on määritettävä tehtaalla ja edellyttää erillistä palvelusopimusta. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus palveluntarjoajalta. Yhteysnopeudet vaihtelevat sijainnin, ympäristön, verkon ja muiden tekijöiden mukaan. 4G LTE ei
ole saatavissa kaikkiin tuotteisiin eikä kaikilla alueilla.
13 Miracast on langaton tekniikka, jonka avulla tietokoneesi voi projisoida näyttösi televisioihin ja projektoreihin sekä suoratoistaa sisältöä.
14 Teräväpiirtokuvien katselemiseen vaaditaan teräväpiirtosisältöä (HD).
15 Hankittava erikseen tai lisävarusteena. Windows Hello edellyttää Windows 10 -käyttöjärjestelmää.
16 Edellytyksenä Internet-yhteys.
17 Hankittava erikseen tai lisävarusteena.
18 Resoluutiot määräytyvät näytön ominaisuuksien sekä resoluutio- ja värisyvyysasetusten mukaan.
19 Integroitu HP Sure View -näytönsuoja on lisävaruste, joka on määritettävä tuotteen hankinnan yhteydessä.
20 HP Workwise -älypuhelinsovelluksen voi ladata maksutta Google Play -palvelusta. Syyskuusta 2017 lähtien HP WorkWise ei enää tue iOS- tai iPhone®-laitteita.
21 HP Support Assistant edellyttää Windows-käyttöjärjestelmää ja Internet-yhteyttä.
22 HP PhoneWise Client ei ehkä ole saatavissa HP Workwisen kanssa. Tuetut alustat ja HP PhoneWisen järjestelmävaatimukset osoitteessa www.hp.com/go/HPPhoneWise.
23 HP ePrint -ohjain edellyttää Internet-yhteyttä HP:n verkkoyhteyttä käyttävään tulostimeen ja HP ePrint -tilin rekisteröintiä. Yhteensopivat tulostimet, tuetut asiakirja- ja kuvatiedostotyypit sekä muut HP ePrint -tulostusta koskevat lisätiedot ovat osoitteessa
www.hp.com/go/eprintcenter. Tulostusajat ja yhteysnopeudet saattavat vaihdella.
24 HP:n ohjainpaketteja ei ole esiasennettu, mutta ne voi ladata osoitteesta http://www.hp.com/go/clientmanagement.
25 HP Manageability Integration Kit on ladattavissa osoitteesta http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html
26 Ivanti Management Suite edellyttää tilausta.
27 Absolute-agentti on laitteessa oletusarvoisesti poissa käytöstä ja aktivoidaan, kun asiakas ostaa palvelun tilauksen ja aktivoi sen. Tilausten sopimuskausi voi kestää useita vuosia. Palvelu on rajoitettu. Tarkista Absolute-yhtiöltä saatavuus Yhdysvaltain
ulkopuolella. Absolute Recovery Guarantee on rajoitettu takuu. Palvelua koskevat tietyt rajoitukset. Lisätietoja on osoitteessa http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-agreement. Data Delete on Absolute Software -yhtiön tarjoama
valinnainen palvelu. Palvelua käytettäessä Recovery Guarantee mitätöityy. Data Delete -palvelun käyttämiseksi asiakkaiden on allekirjoitettava käyttölupasopimus etukäteen ja joko hankittava PIN-koodi tai ostettava vähintään yksi RSA SecurID -tunnus Absolute
Software -yhtiöltä.
28 4. Sukupolven HP BIOSphere edellyttää 8. sukupolven Intel®- tai AMD-prosessoreita. Ominaisuudet voivat vaihdella alustan ja kokoonpanon mukaan.
29 4. sukupolven HP Client Security Suite edellyttää Windowsia ja 8. sukupolven Intel®- tai AMD-prosessoreita.
30 HP FingerPrint -anturi myydään erikseen tai lisävarusteena.
31
HP Password Manager edellyttää Internet Explorer-, Chrome- tai Firefox-selainta. Kaikkia sivustoja ja sovelluksia ei välttämättä tueta. Käyttäjän saattaa olla tarpeen ottaa käyttöön tai sallia lisäosa tai laajennus verkkoselaimessa.
32 Secure Erase menetelmille, joiden pääpiirteet on ilmoitettu National Institute of Standards and Technology -instituutin erikoisjulkaisussa 800-88 ”Clear” (menetelmä data poistamiseksi).
33 HP Sure Click on saatavana tiettyihin HP-alustoihin. Se tukee Microsoft® Internet Exploreria ja Chromiumia™. Tarkista kaikki yhteensopivat alustat osoitteesta http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0922ENW, kun ne tulevat
saataville.
34 HP Sure Recover on saatavana HP Elite -tietokoneisiin, joissa on 8. sukupolven Intel®- tai AMD-suorittimet, ja se edellyttää avointa, langallista verkkoyhteyttä. Ei saatavissa ympäristöihin, joissa on käytössä useita tallennustila-asemia tai Intel® Optane™. Tärkeät
tiedostot, tiedot, valokuvat, videot jne. on varmuuskopioitava ennen käyttöä tietojen menettämisen välttämiseksi.
35 HP Sure Run on saatavana HP Elite -laitteisiin, joissa on 8. sukupolven Intel®- tai AMD-prosessorit.
36 4. sukupolven HP Sure Start on käytettävissä 8. sukupolven Intel®-prosessoreilla varustetuissa HP EliteBook -laitteissa.
37 Päivitykset vaativat suostumuksen Microsoft Defenderin käyttöön ja Internet-yhteyden.
39 Windows 10 -käyttöjärjestelmässä MM14-akun käyttöaika vaihtelee esimerkiksi tietokoneen mallin, kokoonpanon, käytössä olevien sovellusten, ominaisuuksien, käytön, langattoman toiminnan ja virranhallinta-asetusten mukaan. Akun enimmäiskapasiteetti
vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Katso lisätietoja osoitteesta www.bapco.com.
40 HP Fast Charging -tuki.
41 HP Care Pack -palvelut myydään erikseen. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/cpc. HP:n palveluihin sovelletaan
ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.
42 EPEAT®-rekisteröity tietyillä alueilla. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Katso maakohtainen rekisteröintitila osoitteesta http://www.epeat.net. Etsi aurinkokennokäyttöisiä lisälaitteita generator-hakusanalla HP:n muiden valmistajien lisävarustekaupasta
osoitteesta www.hp.com/go/options.
43 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
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