Dataark

HP Elite x2 1013 G3
PC-ytelse. Nettbrettfleksibilitet.
Opplev full PC-ytelse og slipp
kreativiteten løs med nettbrettets
frihetsfølelse. Kraftige prosessorer
håndterer dine profesjonelle apper, og
nettbrettets bevegelighet gjør at du
kan fortsette arbeidet mens du er på
farten. Elite x2 1013 er en fullt
avtakbar enhet.

HP anbefaler Windows 10 Pro.
Kreativitet uten kompromiss

● Håndter dine profesjonelle apper med letthet ved hjelp av denne utrolig tynne og lette 13-tommers avtakbare PC-en for bedrifter.
Opplev en ren nettbrettopplevelse med den valgfrie, oppladbare aktivpennen fra HP2.

Designet for å bringe folk sammen

● Sitt tett sammen med teamet, eller etabler kontakt mellom kontinenter. Samarbeid er innebygd i DNA-et til HP Elite x2 1013, som
er utstyrt med førsterangs lyd, høyoppløsningskameraer og en utadvendt mikrofon.

Skjerm deg mot vandrende øyne

● Bidra til å beskytte PC-en mot eksterne trusler med en omfattende suite av sikkerhetsverktøy. Hold nysgjerrige øyne borte fra dine
produksjoner på HP Elite x2 1013 ved hjelp av den valgfrie integrerte personvernskjermen HP Sure View Gen23 og HP Sure
View-appen i nettbrettmodus4.
● Kom deg gjennom dagen med Windows 10 Pro1 og de kraftige sikkerhets-, samarbeids- og tilkoblingsfunksjonene fra HP.
● Ta litt notater, få utløp for din kreative side og naviger på PC-en med den valgfrie, oppladbare aktivpennen fra HP2, som tilbyr en
autentisk og inspirerende skrive- og tegneopplevelse.
● Beskytt umiddelbart mot visuell hacking med den valgfrie HP Sure View Gen23-skjermen med innebygd personvernsfunksjonalitet,
og HP Sure View-appen4. Med et enkelt knappetrykk fremstår skjermen som uleselig for personene rundt deg, mens du ser
innholdet tydelig.
● Bidra til å beskytte PC-en mot webområder, vedlegg, ondsinnet programvare, ransomware og virus med maskinvarefremtvunget
sikkerhet fra HP Sure Click5.
● Beskytt fastvaren som antivirus ikke kan nå! Den maskinvareforsterkede selvreparerende beskyttelsen du får fra HP Sure Start
Gen46, vil automatisk gjenopprette BIOS fra skadelig programvare, rootkits eller ødelagte data.
● Hold kritiske programmer og prosesser i gang selv om skadelig programvare forsøker å avslutte dem, med selvreparerende
beskyttelse7.
● Styrk sikkerheten ved å bruke opptil tre godkjenningsfaktorer, inkludert fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning8.
● Gjenopprett raskt og enkelt PC-er til de nyeste avbildningene ved hjelp av en nettverkstilkobling med HP Sure Recover9.
● HP Manageability Integration Kit Gen210 bidrar til rask oppretting av avbildninger og administrasjon av maskinvare, BIOS og
sikkerhet gjennom Microsoft System Center Configuration Manager.
● Hold kontakten med støtte for den nyeste globale 4G LTE-teknologien for trådløst bredbånd11.
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HP Elite x2 1013 G3
Spesifikasjonstabell

Tilgjengelig operativsystem

Windows 10 Pro 64 – HP anbefaler Windows 10 Pro.1
Windows 10 Pro 64 (kun National Academic)1,2
Windows 10 Home 641
Windows 10 Home Single Language 641

Prosessorfamilie5

8. generasjons Intel® Core™ i7-prosessor (i7-8650U); 8. generasjons Intel® Core™ i7-prosessor (i7-8550U); 8. generasjons Intel® Core™ i5-prosessor (i5-8350U); 8. generasjons
Intel® Core™ i5-prosessor (i5-8250U); 8. generasjons Intel® Core™ i3-prosessor (i3-8130U)

Tilgjengelige prosessorer3,4,5,6,7

Intel® Core™ i7-8650U vPro™-prosessor med Intel® UHD Graphics 620 (1,9 GHz basisfrekvens, opptil 4,2 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 8 MB cache, 4 kjerner); Intel® Core™
i7-8550U med Intel® UHD Graphics 620 (1,8 GHz basisfrekvens, opptil 4 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 8 MB cache, 4 kjerner); Intel® Core™ i5-8350U vPro™-prosessor med
Intel® UHD Graphics 620 (1,7 GHz basisfrekvens, opptil 3,6 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 6 MB cache, 4 kjerner); Intel® Core™ i5-8250U med Intel® UHD Graphics 620
(1,6 GHz basisfrekvens, opptil 3,4 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 6 MB cache, 4 kjerner); Intel® Core™ i3-8130U med Intel® UHD Graphics 620 (2,2 GHz basisfrekvens, opptil
3,4 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 4 MB cache, 2 kjerner)

Maksimalt minne

Inntil 16 GB LPDDR3-2133 SDRAM; 8
Merknad om standardminne: Minne loddet fast. Støtter tokanalsminne.

Internminne

256 GB Inntil 1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD9
Inntil 512 GB PCIe® M.2 SED SSD9
Inntil 128 GB PCIe® M.2 SSD9

Skjerm

33,02 cm (13" diagonalt) LED-bakbelyst 3kx2k IPS berøringsskjerm med Corning® Gorilla®-glass 4, 450 cd/m², 100 % sRGB (3000 x 2000); HP Sure View integrert personvernskjerm
og 33,02 cm (13" diagonalt) LED-bakbelyst FHD IPS eDP berøringsskjerm med Corning® Gorilla®-glass 4, 700 cd/m², 100 % sRGB (1920 x 1280)14,17,18,19

Tilgjengelig grafikk

Integrert: Intel® UHD Graphics 620;14

Trådløsteknologi

Kombinert Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® og Bluetooth® 4.2 ikke-vPro™; Kombinert Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2)
Wi-Fi® og Bluetooth® 4.2, vPro™; HP lt4132 LTE/HSPA+ med GPS-modul for mobilt bredbånd; HP lt4220 LTE/HSPA+ med GPS-modul for mobilt bredbånd10,11,12,13

Utvidelsesspor

1 nano-SIM;

Porter og kontakter

2 USB 3.1 Type-C™ med Thunderbolt™-støtte; 1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (strømtilførsel, DisplayPort™); 1 kombinert hodetelefon/mikrofon
(Kabler er ikke inkludert.)

Inndataenhet

HP Premium samarbeidstastatur
Clickpad med støtte for flere bevegelser
Akselerometer; Lyssensor; Gyroskop; Nærhet; Magnetometer; Hallsensor;

Webcam

5 MP kamera med LED-indikator (forovervendt); IR-kamera for ansiktsautentisering med Windows Hello; 8 MP-kamera (bakovervendt);14,15,16

Tilgjengelig programvare

HP ePrint-driver + JetAdvantage; HP Hotkey-støtte; HP JumpStart; HP Noise Cancellation-programvare; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP Velocity; HP WorkWise; HP
PhoneWise; Kjøp Office (selges separat);13,20,21,22,23

Sikkerhetsadministrasjon

Absolute Persistence-modul; HP BIOSphere Gen4; HP Device Access Manager; HP DriveLock og automatisk DriveLock; HP Fingeravtrykkleser; HP Password Manager; HP Secure
Erase; HP Security Manager; Den innebygde TPM 2.0-sikkerhetsbrikken leveres med Windows 10 (Common Criteria EAL4+-sertifisert); HP Sure Click; HP SureStart Gen4; HP trådløs
vekking; HP Client Security Gen4; HP Sure Recover; HP Sure Run27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37

Strøm

65 W USB Type-C™-adapter;40
HP Long Life 4-cellers, 50 Wh litiumionpolymer;40
Opptil 10 timer og 30 minutter;39
(Batteriet er internt og kan ikke byttes av kunden. Service under garanti.)

Mål

30 x 0,79 x 23,15 cm (nettbrett); 30 x 1,33 x 23,15 cm (nettbrett med tastatur);

Vekt

Fra 0,82 kg (nettbrett); Fra 1,17 kg (nettbrett og tastatur) (Vekten varierer med konfigurasjonen.)

Miljømessig

Lavhalogen; TCO 5.0-sertifisert43

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifiserte og EPEAT®-registrerte konfigurasjoner tilgjengelig

Garanti

HP Services tilbyr begrensede 3- og 1-års garantier og en 90-dagers begrenset programvaregaranti, avhengig av land. Batterier har en standard ett års begrenset garanti, med
unntak av Long Life-batterier som vil ha samme 1-års eller 3-års begrensede garanti som plattformen. Det tilbys også service på stedet og utvidet dekning. HP Care Pack-tjenester
er valgfrie, utvidede servicekontrakter som er mer omfattende enn de standard begrensede garantiene. For å velge riktig tjenestenivå for ditt HP-produkt kan du bruke
oppslagsverktøyet for HP Care Pack-tjenester på: http://www.hp.com/go/cpc.
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP Nano-kabellås med
nøkkel

Lås din bærbare PC eller nettbrett på kontor og offentlige områder med stor trafikk ved å binde den fast til en sikker
overflate med den tynnprofil HP Nano-låsen med nøkkel.

HP 65W USB-C strømadapter

Få strøm og lad opp den bærbare PC-en eller nettbrettet1 via USB-C™-porten med HP 65W USB-C™ AC-Adapteren.

HP USB-C miniforankring

Vær produktiv på farten med smidig, portutvidelse i lommestørrelse, som er fasjonabel og funksjonell. HP USB-C™ Mini
forankringsstasjon har et moderne, teksturert design, og pakker tilkoblingsmuligheter for gjennomgående lading1, data,
video, nettverk og enheter2 inn i en kompakt og portabel forankringsstasjon.

Produktnummer: 1AJ39AA

Produktnummer: 1HE08AA

Produktnummer: 1PM64AA

HP USB-C-strømbank for
bærbar datamaskin

Øk den bærbare PC-ens1 brukstid og lad alle USB-enhetene dine samtidig med den bærbare, ladbare HP Notebook Power
Bank.

Produktnummer: 2NA10AA

Få maskinvarestøtte på neste virkedag på stedet i 5 år fra en HP-kvalifisert tekniker for dataenheten din hvis problemet
ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: U7861E
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HP Elite x2 1013 G3
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
Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
3 Den integrerte personvernskjermen HP Sure View er et valgfritt tilbud. Det kreves en valgfri FHD-skjerm på 700 nit som må konfigureres ved kjøp.
4
Den integrerte personvernskjermen HP Sure View er et valgfritt tilbud. Det kreves en valgfri FHD-skjerm på 650 nit som må konfigureres ved kjøp og er utformet for å fungere i liggende retning.
5
HP Sure Click er tilgjengelig på utvalgte HP-plattformer, og støtter Microsoft® Internet Explorer, Google Chrome og Chromium™. Støttede vedlegg omfatter Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) og PDF-filer, bare i skrivebeskyttet modus. Gå til
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0922ENW for å få informasjon om alle kompatible plattformer etter hvert som de blir tilgjengelige.
6
HP Sure Start Gen4 er tilgjengelig på HP EliteBook-produkter utstyrt med 8. generasjons prosessorer fra Intel® eller AMD.
7
HP Sure Run er tilgjengelig på HP Elite PC-er som er utstyrt med 8. generasjon Intel®- eller AMD-prosessorer.
8 HP Multi Factor Authenticate Gen2 krever 7. eller 8. generasjons Intel® Core™-prosessor, Intel®-integrert grafikk og Intel® WLAN. Microsoft System Center Configuration Manager kreves for distribusjon. Tre godkjenningsfaktorer krever en Intel® vPro™-prosessor.
9
HP Sure Recover er tilgjengelig på HP Elite-PC-er med 8. generasjons Intel®- eller AMD-prosessorer og krever en åpen, kablet nettverkstilkobling. Du må sikkerhetskopiere viktige filer, data, bilder, videoer osv. før du bruker HP Sure Recover for å unngå tap av data.
10
HP Manageability Integration Kit kan lastes ned fra http://www.hp.com/go/clientmanagement.
11
Tilleggsfunksjoner selges separat eller som påbyggingsfunksjoner. WWAN krever separat innkjøpt tjenestekontrakt. Forhør deg med tjenesteleverandøren om dekning og tilgjengelighet i ditt område. 4G LTE er ikke tilgjengelig på alle produkter i alle regioner.

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. Se http://www.windows.com/.
2
Merk: Enkelte enheter for akademisk bruk blir automatisk oppdatert til Windows 10 Pro Education med jubileumsoppdateringen av Windows 10. Funksjonene varierer; se https://aka.ms/ProEducation for informasjon om funksjonene til Windows 10 Pro
Education.
3 Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og alle programmer kan benytte denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i henhold til programmets arbeidsbelastning og konfigurasjon av
maskinvare og programvare. Intels nummerering, merking og/eller navn er ikke et mål på høyere ytelse.
4 Prosessorhastighet angir maksimal ytelse-modus; prosessorer vil kjøre med lavere hastighet i batterioptimaliseringsmodus.
5 MERK: 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 syvende generasjon og nyere. HP tilbyr derfor ikke drivere for Windows 8 eller
Windows 7 på http://www.support.hp.com.
6 Intel Turbo Boost-ytelsen varierer, avhengig av maskinvare, programvare og generell systemkonfigurasjon. Se www.intel.com/technology/turboboost for mer informasjon.
7 En del funksjonalitet i vPro, som Intel Active-administrasjonsteknologien og Intel Virtualization-teknologien, krever tilleggsprogramvare fra tredjepart for å kjøre. Tilgjengeligheten av fremtidige «virtuelt utstyr»-applikasjoner for Intel vPro-teknologi er avhengig av
tredjeparts programvareleverandører. Kompatibiliteten til denne generasjonens maskinvarebaserte Intel vPro-teknologi med fremtidens "virtuelle apparater" er ennå ikke fastslått.
8 Da enkelte tredjeparts minnemoduler ikke følger etablerte bransjestandarder, anbefaler vi bruk av HP-merket minne for å sikre kompatibilitet. Hvis du blander minnehastigheter, vil systemet benytte den laveste minnehastigheten.
9 For lagringsstasjoner: 1 GB = 1 milliard byte. 1 TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 36 GB (for Windows 10) er reservert til programvare for systemgjenoppretting.
10 Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste kreves og selges separat. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Spesifikasjonene for 802.11ac WLAN foreligger i utkastform og er ikke endelige. Hvis de endelige spesifikasjonene er
forskjellige fra utkastet, kan det påvirke den bærbare datamaskinens mulighet til å kommunisere med andre trådløse 802.11ac WLAN-enheter.
11 En dynamisk regulatorisk løsning vil automatisk endre AC WLAN til abgn gjennom passiv skanning ved innreise i Indonesia.
12 WWAN-modul er valgfritt, må konfigureres på fabrikken og krever en separat anskaffet serviceavtale. Forhør deg med tjenesteleverandøren om dekning og tilgjengelighet i ditt område. Tilkoblingshastigheter varierer avhengig av region, omgivelser,
nettverksforhold og andre faktorer. 4G LTE er ikke tilgjengelig på alle produkter i alle regioner.
13 Miracast er en trådløs teknologi som PC-en kan bruke til å projisere skjermbildet på TV, projektorer og streaming.
14 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
15 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon. Microsoft Hello krever Windows 10.
16 Internett-tilgang kreves.
17 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
18 Oppløsninger avhenger av skjermegenskaper og innstillinger for oppløsning og fargedybde.
19 Den integrerte personvernskjermen HP Sure View er en tilleggsfunksjon som må konfigureres ved kjøp.
20 HP Workwise-appen for smarttelefon er tilgjengelig som en gratis nedlastning fra Google Play. Fra og med september 2017 støtter ikke HP WorkWise iOS- eller iPhone®-enheter lenger.
21 HP Support Assistant krever Windows og Internett-tilgang.
22 HP PhoneWise-klienten kan ikke være tilgjengelig med HP Workwise. For støttede plattformer og HP PhoneWise-systemkrav, se www.hp.com/go/HPPhoneWise.
23 HP ePrint-driveren krever Internett-tilkobling til en nettaktivert HP-skriver og registrering for en HP ePrint-konto (du finner en liste over kvalifiserte skrivere, støttede dokumenter og bildetyper og andre HP ePrint-detaljer på www.hp.com/go/eprintcenter).
Utskriftstider og tilkoblingshastigheter kan variere.
24 HP Driver Packs er ikke forhåndsinstallert, men er tilgjengelig for nedlasting på http://www.hp.com/go/clientmanagement.
25 HP Manageability Integration Kit kan lastes ned fra http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.
26 Ivanti Management Suite-abonnement kreves.
27 Absolute-agenten leveres deaktivert, men 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.
28 HP BIOSphere Gen4 krever 8. generasjons Intel®- eller AMD-prosessorer. Funksjoner kan variere avhengig av PC-plattform og konfigurasjoner.
29 HP Client Security Suite Gen 4 krever Windows og 8. generasjons Intel®- eller AMD-prosessorer.
30 HP Fingeravtrykksleser selges separat eller som tilleggsutstyr.
31 HP Password Manager krever Internet Explorer, Chrome eller FireFox. Det er ikke alle nettsteder og programmer som støttes. Brukeren må eventuelt aktivere eller tillate tillegget eller utvidelsen i nettleseren.
32 Sikker sletting gjelder metodene som er skissert i National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88 for rensingsmetoden "Clear".
33 HP Sure Click er tilgjengelig på enkelte HP-plattformer og støtter Microsoft® Internet Explorer, Google Chrome og Chromium™. Støttede tillegg inkluderer Microsoft Office- (Word, Excel, PowerPoint) og PDF-filer i skrivebeskyttet modus. Gå til
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0922ENW for å få informasjon om alle kompatible plattformer etter hvert som de blir tilgjengelige.
34 HP Sure Recover er tilgjengelig på HP Elite-PC-er med 8. generasjons Intel®- eller AMD-prosessorer og krever en åpen, kablet nettverkstilkobling. Ikke tilgjengelig på plattformer med flere interne lagringsstasjoner, Intel® Optane™. Før bruk må du
sikkerhetskopiere viktige filer, data og bilder for å unngå tap av data.
35 HP Sure Run er tilgjengelig på HP Elite-produkter utstyrt med 8. generasjons Intel®- eller AMD®-prosessorer.
36 HP Sure Start Gen4 er tilgjengelig på HP EliteBook-produkter utstyrt med 8. generasjons prosessorer fra Intel® eller AMD.
37 Samtykke til bruk av Microsoft Defender og Internett-tilkobling er nødvendig for oppdateringer.
39 Batteritiden i Windows 10 MM14 vil variere, avhengig av ulike faktorer som produktmodell, konfigurasjon, aktive programmer, funksjoner, bruk, trådløs funksjonalitet og strømstyringsinnstillinger. Det er normalt at den maksimale batterikapasiteten reduseres
over tid og ved bruk. Du finner mer informasjon på www.bapco.com.
40 Støtter HP-hurtiglading.
41 HP Care Pack selges separat. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack kan variere med geografisk plassering. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Visse begrensninger gjelder. Du finner mer informasjon på www.hp.com/go/cpc. HP-tjenester
reguleres av HPs gjeldende tjenestevilkår, som kunden mottok skriftlig eller muntlig på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokal lovgivning, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs tjenestevilkår
eller HPs begrensede garanti som gjelder det aktuelle HP-produktet.
42 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 å finne tilbehør til solcellegeneratorer på
www.hp.com/go/options
43 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og periferutstyr er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
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