Záznamový list

HP Elite x2 1013 G3
Výkon stolného počítača. Flexibilita tabletu.
Poraďte si s každodennými úlohami
vďaka vysokému výkonu stolného
počítača a popustite uzdu svojej
kreativite vďaka voľnosti s tabletom.
Výkonné procesory si poradia s vašimi
profesionálnymi aplikáciami, zatiaľ čo
vďaka mobilite tabletu budete môcť
pracovať aj v teréne. Počítač Elite x2
1013 je dokonalé hybridné zariadenie.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.
Kreativita bez kompromisov

● Na tomto neuveriteľne tenkom a ľahkom 13-palcovom hybridnom notebooku si môžete vychutnávať vysoký výkon svojich
profesionálnych aplikácií. S voliteľným nabíjateľným aktívnym perom HP Rechargeable Active Pen2 budete mať rovnaký pocit ako pri
používaní tabletu.

Navrhnutý tak, aby spájal ľudí

● Dajte hlavy dokopy so svojím tímom alebo sa spojte cez kontinenty. Počítač HP Elite x2 1013 má spoluprácu priamo vo svojej DNA.
Je vybavený prémiovým zvukom, kamerami s vysokým rozlíšením a mikrofónom na zadnej strane.

Držte si zvedavé pohľady od tela

● Chráňte svoj počítač pred vonkajšími hrozbami s komplexným balíkom bezpečnostných nástrojov. Chráňte svoj obsah na počítači
HP Elite x2 1013 pred zvedavými pohľadmi pomocou voliteľného integrovaného bezpečnostného filtra HP Sure View Gen23 a
aplikácie HP Sure View v režime tabletu4.
● Pracujte celý deň naplno so systémom Windows 10 Pro1 a funkciami silného zabezpečenia, spolupráce a pripojenia od spoločnosti
HP.
● Zapisujte si poznámky, uspokojte svoju kreatívnu stránku a pohybujte sa v prostredí počítača pomocou voliteľného nabíjateľného
aktívneho pera HP2, ktoré umožňuje písať a kresliť originálnym a inšpiratívnym spôsobom.
● Chráňte sa pred odpozorovaním údajov z obrazovky pomocou voliteľného integrovaného bezpečnostného filtra HP Sure View
Gen23 a aplikácie HP Sure View4. Stlačením jediného tlačidla sa vaša obrazovka stane nečitateľnou pre všetkých okolo vás, kým vy
uvidíte obsah aj naďalej zreteľne.
● Hardvérové zabezpečenie HP Sure Click5 chráni váš počítač pred webovými stránkami, prílohami, malvérom, ransomvérom a
vírusmi.
● Chráňte firmvér, na ktorý nemá váš antivírusový softvér dosah. Hardvérom vynucovaná automatická samooprava, ktorú ponúka
riešenie HP Sure Start Gen46, automaticky obnovuje systém BIOS po napadnutí malvérom a rootkitmi alebo po inom poškodení.
● Vďaka ochrane s automatickou opravou môžete svoje kritické procesy nechať spustené aj vtedy, keď sa ich malvér pokúsi vypnúť7.
● Posilnite svoje zabezpečenie až tromi spôsobmi overovania identity vrátane odtlačkov prstov a rozpoznávania tváre8.
● Pomocou riešenia HP Sure Recover9 môžete vo svojom počítači rýchlo a bezpečne obnoviť jeho najnovší obraz.
● Súprava HP Manageability Integration Kit Gen210 zrýchľuje vytváranie obrazov a správu hardvéru, systému BIOS a zabezpečenia
prostredníctvom nástroja Microsoft System Center Configuration Manager.
● Zostaňte pripojení vďaka podpore najnovšej globálnej bezdrôtovej širokopásmovej technológie 4G LTE11.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.
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HP Elite x2 1013 G3
Tabuľka s technickými údajmi

Dostupný operačný systém

Windows 10 Pro 64 – spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.1
Windows 10 Pro 64 (len National Academic)1,2
Windows 10 Home 641
Windows 10 Home Single Language 641

Skupina procesora5

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

Dostupné procesory3,4,5,6,7

Intel® Core™ i5-8250U s grafikou Intel® UHD Graphics 620 (základná frekvencia 1,6 GHz, až 3,4 GHz s technológiou Intel® Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 6 MB, 4 jadrá); Intel®
Core™ i7-8550U s grafikou Intel® UHD Graphics 620 (základná frekvencia 1,8 GHz, až 4 GHz s technológiou Intel® Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 8 MB, 4 jadrá); Procesor Intel®
Core™ i7-8650U vPro™ s grafikou Intel® UHD Graphics 620 (základná frekvencia 1,9 GHz, až 4,2 GHz s technológiou Intel® Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 8 MB, 4 jadrá); Procesor
Intel® Core™ i5-8350U vPro™ s grafikou Intel® UHD Graphics 620 (základná frekvencia 1,7 GHz, až 3,6 GHz s technológiou Intel® Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 6 MB, 4 jadrá);

Maximálna kapacita pamäte

Maximálne 16 GB LPDDR3-2133 SDRAM; 8
Poznámky k štandardnej pamäte: Pamäť je prispájkovaná. Podporuje dvojkanálovú pamäť.

Vnútorná pamäť

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

Obrazovka

Dotykový displej IPS s uhlopriečkou 33,02 cm (13"), podsvietením LED, sklom Corning® Gorilla® Glass 4, jasom 450 cd/m², 100 % pokrytím škály sRGB a rozlíšením 3K x 2K (3000 x
2000); Dotykový displej IPS eDP integrovaným bezpečnostným filtrom HP Sure View, uhlopriečkou 33,02 cm (13"), podsvietením LED, sklom Corning® Gorilla® Glass 4, jasom 700
cd/m², 100 % pokrytím škály sRGB a rozlíšením FHD (1920 x 1280)14,17,18,19

Dostupná grafická karta

Integrovaná: Intel® UHD Graphics 620;14

Bezdrôtové technológie

Kombinované dvojpásmové pripojenie Intel® Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi® a Bluetooth® 4,2, bez technológie vPro™; Kombinované dvojpásmové pripojenie
Intel® Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi® a Bluetooth® 4,2, vPro™; Modul mobilného širokopásmového pripojenia HP lt4132 LTE/HSPA+ s GPS; Modul mobilného
širokopásmového pripojenia HP lt4220 LTE/HSPA+ s GPS10,11,12,13

Rozširujúce sloty

1 zásuvka na nano-SIM kartu;

Porty a konektory

1 kombinovaný konektor pre slúchadlá/mikrofón; 1 port USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (napájanie, DisplayPort™); 2 porty USB 3.1 Type-C™ s podporou rozhrania Thunderbolt™;
(Káble nie sú súčasťou dodávky.)

Vstupná jednotka

Klávesnica na spoluprácu HP Premium
Klikacia plôška s podporou viacprstových gest
Akcelerometer; Snímač okolitého svetla; Gyroskop; Snímač vzdialenosti; Magnetometer; Hallov snímač;

Webová kamera

5 Mpx kamera s indikátorom LED (na prednej strane); Infračervená kamera na overenie tváre pomocou funkcie Windows Hello; 8 Mpx kamera (na zadnej strane);14,15,16

Dostupný softvér

Ovládač HP ePrint + JetAdvantage; HP Hotkey Support; HP JumpStart; Softvér HP Noise Cancellation; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP Velocity; HP WorkWise; HP
PhoneWise; Nákup balíka Office (predáva sa samostatne);13,20,21,22,23

Správa zabezpečenia

Modul Absolute Persistence; HP BIOSphere Gen4; HP Device Access Manager; HP DriveLock a Automatic DriveLock; Snímač odtlačkov prstov HP; HP Password Manager; HP Secure
Erase; HP Security Manager; So systémom Windows 10 sa dodáva čip integrovaného zabezpečenia TPM 2.0 (certifikácia Common Criteria EAL4+); HP Sure Click; HP SureStart Gen4;
HP Wireless Wakeup; HP Client Security Gen4; Konfigurácie RAID; HP Sure Run; HP Sure Recover;27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37

Napájanie

65 W adaptér USB Type-C™;40
4-článková lítiovo-iónová polymérová batéria HP s dlhou výdržou, 50 Wh;40
Až 10 hodín a 30 minút;39
(Batéria je interná a zákazník ju nemôže vymeniť. Možnosť záručného servisu.)

Rozmery

30 x 0,79 x 23,15 cm (tablet); 30 x 1,33 x 23,15 cm (tablet s klávesnicou);

Hmotnosť

Od 0,82 kg (tablet); Od 1,17 kg (tablet s klávesnicou) (Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie.)

Okolitý

Nízky obsah halogenidov; Certifikácia TCO 5.043

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

Dostupné sú aj konfigurácie certifikované podľa normy ENERGY STAR® a EPEAT®

Záruka

Služby HP ponúkajú možnosti jednoročnej obmedzenej záruky a 90-dňovej obmedzenej záruky na softvér v závislosti od krajiny. Na batérie sa predvolene vzťahuje jednoročná
obmedzená záruka. Na batérie s dlhou výdržou sa vzťahuje rovnaká záruka ako na platformu. Ďalšie informácie o batériách nájdete na stránke
http://www.hp.com/support/batterywarranty/. K dispozícii je aj servis na mieste a rozšírené krytie. Služby HP Care Pack sú voliteľné zmluvy o rozšírených službách, ktoré rozširujú
štandardné obmedzené záruky. Na výber správnej úrovne služieb pre svoj produkt HP použite nástroj na vyhľadávanie služieb HP Care Pack na stránke: http://www.hp.com/go/cpc.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.
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HP Elite x2 1013 G3
Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Lankový nano zámok HP s
kľúčom

Zamknite prenosný počítač alebo tablet v kancelárii a verejných priestranstvách s častým pohybom osôb pripevnením k
bezpečnému povrchu pomocou nano zámku HP s kľúčom s tenkým profilom.

Napájací adaptér HP 65 W
USB-C

Napájajte a nabíjajte svoj notebook alebo tablet1 cez port USB-C™ so 65 W napájacím adaptérom HP USB-C™ .

Mini dokovacia stanica HP
USB-C

Buďte produktívni na cestách vďaka zjednodušenému rozšíreniu portu vreckovej veľkosti, ktoré je módne a funkčné.
Dokovacia stanica HP USB-C™ Mini má moderný textúrovaný dizajn a obsahuje priechodné nabíjanie1 s pripojením dát,
videosignálu, siete a zariadení2 do kompaktnej a prenosnej stanice.

Číslo produktu: 1AJ39AA

Číslo produktu: 1HE08AA

Číslo produktu: 1PM64AA

Powerbank HP USB-C pre
notebook

Zvýšte prevádzkový čas svojho notebooku1 a súčasne nabíjajte svoje zariadenia USB pomocou dobíjateľnej externej
batérie HP Notebook Power Bank.

Číslo produktu: 2NA10AA

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: U7861E
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HP Elite x2 1013 G3
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
Predávané samostatne alebo ako voliteľná funkcia.
3 Integrovaný bezpečnostný filter HP Sure View je voliteľná funkcia, ktorá vyžaduje voliteľnú obrazovku s jasom 700 nitov a rozlíšením FHD a ktorú je potrebné nakonfigurovať pri nákupe.
4
Integrovaný bezpečnostný filter HP Sure View je voliteľná funkcia, ktorá vyžaduje voliteľnú obrazovku s jasom 650 nitov a rozlíšením FHD. Túto funkciu je potrebné nakonfigurovať pri nákupe a je určená na používanie v orientácii na šírku.
5
Funkcia HP Sure Click je k dispozícii na vybraných platformách HP a podporuje prehliadače Microsoft® Internet Explorer, Google Chrome a Chromium™. Podporované prílohy zahŕňajú súbory Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) a PDF v režime len na čítane.
Informácie o všetkých kompatibilných platformách nájdete na stránke http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0922ENW.
6
Riešenie HP Sure Start Gen4 je dostupné v produktoch HP EliteBook vybavených procesormi Intel® 8. generácie.
7
Riešenie HP Sure Run je dostupné v počítačoch HP Elite vybavených procesormi Intel® alebo AMD 8. generácie.
8 Nástroj HP Multi Factor Authenticate vyžaduje procesor Intel® Core™ 7. alebo 8. generácie, integrovanú grafiku Intel® a modul Intel® WLAN. Tri spôsoby overovania identity vyžadujú procesor s technológiou Intel® vPro™.
9
Riešenie HP Sure Recover je dostupné na počítačoch HP Elite procesormi Intel® 8. generácie alebo procesormi AMD® a vyžaduje otvorené káblové sieťové pripojenie. S cieľom zabránenia strate údajov je pred použitím riešenia HP Sure Recover potrebné zálohovať
dôležité súbory, údaje, fotky, videá a ďalší obsah.
10
Softvér HP Manageability Integration Kit možno stiahnuť zo stránky http://www.hp.com/go/clientmanagement.
11
Voliteľné funkcie sa predávajú samostatne alebo ako prídavné funkcie. Pripojenie WWAN vyžaduje uzatvorenie samostatnej zmluvy o poskytovaní služieb. Informácie o pokrytí a dostupnosti vo vašej oblasti získate od poskytovateľa služieb. Technológia 4G LTE
nie je k dispozícii vo všetkých produktoch a oblastiach.

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 aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo
aktualizáciu systému BIOS. Aktualizácia systému Windows 10 prebieha automaticky a je vždy povolená. Poskytovateľ internetového pripojenia si môže účtovať poplatky za prenos a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Pozrite si stránku
http://www.windows.com/.
2
Poznámka: Niektoré zariadenia určené na používanie v školách sa automaticky aktualizujú na systém Windows 10 Pro Education prostredníctvom aktualizácie Windows 10 Anniversary Update. Funkcie sa líšia; informácie o funkciách systému Windows 10 Pro
Education nájdete na stránke https://aka.ms/ProEducation.
3 Viacjadrová architektúra pomáha zvýšiť výkon niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých používateľov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia
aplikácie a konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie, značka ani názov produktov Intel neoznačujú mieru ich výkonnosti.
4 Rýchlosť procesora označuje režim maximálneho výkonu; v režime optimalizácie batérie budú procesory pracovať s nižšou rýchlosťou.
5 POZNÁMKA: 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. a novšej generácie a na stránke http://www.support.hp.com neposkytuje
žiadne ovládače pre systémy Windows 8 a Windows 7.
6 Výkon technológie Intel Turbo Boost sa líši v závislosti od hardvéru, softvéru a celkovej konfigurácie systému. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.intel.com/technology/turboboost.
7 Niektoré funkcie technológie Intel vPro, ako je napríklad technológia Intel Active management a technológia Intel Virtualization, vyžadujú na svoje fungovanie softvér tretích strán. Budúca dostupnosť aplikácií pre virtuálne zariadenia s technológiou Intel vPro
závisí od nezávislých poskytovateľov softvéru. Kompatibilita tejto generácie hardvéru využívajúceho technológiu Intel vPro s budúcimi virtuálnymi zariadeniami ešte len bude určená.
8 Vzhľadom na neštandardný charakter niektorých pamäťových modulov od iných výrobcov sa na zaistenie kompatibility odporúča použiť pamäťové moduly značky HP. Ak použijete pamäťové moduly s rôznou rýchlosťou, systém bude pracovať s nižšou rýchlosťou
pamäte.
9 V prípade úložného priestoru platí, že 1 GB = 1 miliarda bajtov. TB = 1 bilión bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. V systéme Windows 10 je pre softvér na obnovu systému vyhradených až 30 GB miesta.
10 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a služba pripojenia na internet (predávajú sa samostatne). Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená. Parametre bezdrôtovej siete 802.11ac WLAN sú len orientačné a nie sú konečné. Ak sa
budú konečné parametre odlišovať od orientačných parametrov, môže to ovplyvniť schopnosť prenosného počítača komunikovať s inými zariadeniami v bezdrôtovej sieti 802.11ac WLAN.
11 Pri vstupe do Indonézie riešenie Dynamic Regulatory Solution automaticky prepne z pripojenia AC WLAN na pripojenie abgn prostredníctvom pasívneho skenovania.
12 Modul WWAN je voliteľný, musí byť nakonfigurovaný pri výrobe a vyžaduje uzatvorenie samostatnej zmluvy o poskytovaní služieb. Informácie o pokrytí a dostupnosti vo vašej oblasti získate od poskytovateľa služieb. Rýchlosť pripojenia sa líši v závislosti od
polohy, prostredia, stavu siete a ďalších faktorov. Technológia 4G LTE nie je k dispozícii vo všetkých produktoch a oblastiach.
13 Miracast je bezdrôtová technológia, ktorú môže počítač používať na projekciu obrazovky na televízory a projektory a na streamovanie.
14 Na zobrazenie obrázkov s rozlíšením HD je potrebný obsah s rozlíšením HD.
15 Predáva sa samostatne alebo ako voliteľná funkcia. Funkcia Microsoft Hello vyžaduje systém Windows 10.
16 Vyžaduje prístup na internet.
17 Predáva sa samostatne alebo ako voliteľná funkcia.
18 Rozlíšenia závisia od funkcií monitora a nastavení rozlíšenia a farebnej hĺbky.
19 Integrovaný bezpečnostný filter HP Sure View je voliteľná funkcia, ktorú je potrebné nakonfigurovať pri nákupe.
20 Aplikácia HP WorkWise pre smartfóny je dostupná na bezplatné stiahnutie v obchode Google Play. Od septembra 2017 nebude aplikácia HP WorkWise podporovať zariadenia iOS ani iPhone®.
21 Aplikácia HP Support Assistant vyžaduje systém Windows a prístup na internet.
22 Klient HP PhoneWise nemusí byť dostupný s riešením HP WorkWise. Podporované platformy a systémové požiadavky softvéru HP PhoneWise nájdete na stránke www.hp.com/go/HPPhoneWise.
23 Ovládač HP ePrint vyžaduje internetové pripojenie k tlačiarni HP s webovým rozhraním a registráciu konta služby HP ePrint (zoznam podporovaných tlačiarní, podporovaných dokumentov a typov obrázkov a ďalšie podrobnosti o službe HP ePrint nájdete na
stránke www.hp.com/go/eprintcenter). Čas tlače a rýchlosť pripojenia sa môžu líšiť.
24 Balík ovládačov HP nie je predinštalovaný, ale je k dispozícii na stránke http://www.hp.com/go/clientmanagement.
25 Softvér HP Manageability Integration Kit možno stiahnuť zo stránky http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.
26 Vyžaduje sa predplatné balíka Ivanti Management Suite.
27 Služba Absolute Agent je pri dodaní 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, najskôr je potrebné podpísať zmluvu o predbežnej autorizácii (Pre-Authorization Agreement) a získať PIN kód alebo si zakúpiť jeden alebo viacero tokenov
RSA SecurID od spoločnosti Absolute Software.
28 Softvér HP BIOSphere Gen4 vyžaduje procesory Intel® alebo AMD 8. generácie. Funkcie sa môžu líšiť v závislosti od platformy a konfigurácie.
29 Softvér HP Client Security Suite Gen 4 vyžaduje systém Windows a procesory Intel® alebo AMD 8. generácie.
30
Snímač odtlačkov prstov HP sa predáva samostatne alebo ako voliteľná funkcia.
31 Nástroj HP Password Manager vyžaduje prehliadač Internet Explorer, Chrome alebo Firefox. Niektoré webové stránky a aplikácie nemusia byť podporované. Používateľ bude možno musieť zapnúť alebo povoliť doplnok/rozšírenie v internetovom prehliadači.
32 Funkcia bezpečného vymazania Secure Erase podporuje metódu „Clear“ uvedenú v špeciálnej publikácii 800-88 Národného inštitútu štandardov a technológií.
33 Funkcia HP Sure Click je k dispozícii na vybraných platformách HP a podporuje prehliadače Microsoft® Internet Explorer a Chromium™. Informácie o všetkých kompatibilných platformách nájdete na stránke
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0922ENW.
34 Riešenie HP Sure Recover je dostupné v počítačoch HP Elite s procesormi Intel® alebo AMD 8. generácie a vyžaduje otvorené káblové sieťové pripojenie. Nie je k dispozícii na platformách s viacerými internými úložnými diskami, Intel® Optane™. S cieľom zabrániť
strate údajov je pred použitím potrebné zálohovať dôležité súbory, údaje, fotografie, videá a ďalší obsah.
35 Riešenie HP Sure Run je dostupné v produktoch HP Elite vybavených procesormi Intel® alebo AMD® 8. generácie.
36 Riešenie HP Sure Start Gen4 je dostupné v produktoch HP EliteBook vybavených procesormi Intel® 8. generácie.
37 Aktualizácie vyžadujú explicitný súhlas s používaním programu Microsoft Defender a pripojenie na internet.
39 Výdrž batérie MM14 v počítači so systémom Windows 10 sa líši v závislosti od rôznych faktorov vrátane modelu produktu, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, spôsobu používania, bezdrôtových funkcií a nastavení správy napájania. Maximálna kapacita
batérie sa časom a používaním prirodzene znižuje. Podrobné informácie nájdete na stránke www.bapco.com.
40 Podporuje rýchle nabíjanie HP.
41 Služby HP Care Pack sa predávajú samostatne. Úrovne a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Služba začína platiť dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na stránke
www.hp.com/go/cpc. Na služby HP sa vzťahujú platné zmluvné podmienky služieb HP, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený pri nákupe. Zákazník môže mať ďalšie zákonné práva v súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi.
Takéto práva nie sú nijakým spôsobom ovplyvnené podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP, ktoré zákazník získa pri kúpe produktu HP.
42 Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši v závislosti od krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách nájdete 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.
43 Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely dodané po nákupe nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov.
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