
Datasheet

HP EliteBook Revolve 810 G3 tablet

Uw bedrijf verandert continu en umoet zich aanpassen

De enterprise-klasse EliteBook past
zich aan uw wensen aan. De HP
EliteBook Revolve 810 heeft vijf
gebruiksmodi, is robuust gebouwd,
biedt krachtige prestaties, beveiliging
en beheerfunctionaliteit om op
kantoor en onderweg te werken.

● Windows 8.11

● 29,46-cm (11,6-inch) diagonaal scherm
Robuust ontworpen
● HP's krachtige ultra-dunne EliteBook Ultrabook™2, die ook als tablet gebruikt kan worden, voldoet aan de

MIL-STD 810G testspecificaties3 en heeft een magnesium behuizing en een morsbestendig toetsenbord.
Draait flexibel achterover
● Profiteer van ingebouwde flexibiliteit met de vijf gebruiksmodi van de HP EliteBook Revolve 810 en invoer zoals u

dat wilt, met de optionele HP Executive pen4, het touchscreen of het toetsenbord,.
Compromisloze prestaties
● Verhoog uw productiviteit met Windows 8.11, de nieuwste 5e generatie Intel® Core™ i3/i5/i7

ULT-processortechnologie5, een lange batterijlevensduur, enterprise-klasse docking en snelle opslagopties.
Krachtige beveiliging, effectief beheer
● Kies beveiligings- en beheertools die het uw IT-team gemakkelijk maken, zoals optioneel Intel® vPro™6 en een

uitgebreide set tools van HP, waaronder HP BIOSphere7, HP Sure Start en HP Touch Point Manager.8

Pluspunten
● Op de intensief geteste HP EliteBook Revolve 810 werkt u met een gerust gevoel.
● Dankzij eersteklas componenten zoals een magnesium behuizing en een morsbestendig backlit-toetsenbord

hoeft u alleen aan uw werk te denken.
● Werk productiever met de optionele HP Executive tabletpen4 die nu nog beter reageert en uiterst accurate

touch-bediening biedt.
● Werk op meer plaatsen dankzij de verschillende interface-opties die u onderweg altijd verbonden houden.
● HP Sure Start detecteert fouten en herstelt het BIOS.
● Beheer data, beveiliging en apparaten met één cloud-gebaseerde oplossing: HP Touchpoint Manager.8

● Profiteer van HP's garantie en Global Series support.
● Technische ondersteuning is eenvoudig met Helpdesk van HP Care Services. Kosteneffectieve expertise is 24 x 7

beschikbaar, voor meerdere merken, apparaten en besturingssystemen.9

● Maximaliseer uw cashflow met een maandabonnement voor het gebruik van best-in-class hardware en services
– plus de mogelijkheid om uw pc elke drie jaar te vervangen.10
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Specificatietabel

Beschikbaar
besturingssysteem

Windows 10 Pro 64 1

Windows 8.1 Pro for Education 64 1

Windows 7 Professional 64 (beschikbaar via downgraderechten van Windows 10 Pro) 2
Windows 8.1 Pro 64 1

Windows 8.1 64 1

Windows 7 Professional 64 (beschikbaar via downgraderechten van Windows 8.1 Pro) 20
Windows 7 Professional 64 1

FreeDOS 1

Beschikbare processors Intel® Core™ i7-5600U met Intel HD Graphics 5500 (2,6 GHz, tot 3,2 GHz met Intel Turbo Boost-technologie, 4 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i7-5500U met Intel HD Graphics 5500
(2,4 GHz, tot 3 GHz met Intel Turbo Boost-technologie, 4 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i5-5300U met Intel HD Graphics 5500 (2,3 GHz, tot 2,9 GHz met Intel Turbo
Boost-technologie, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i5-5200U met Intel HD Graphics 5500 (2,2 GHz, tot 2,7 GHz met Intel Turbo Boost-technologie, 3 MB cache, 2 cores); Intel®
Core™ i3-5010U met Intel HD Graphics 5500 (2,1 GHz, 3 MB cache, 2 cores) 18

Chipset Chipset is geïntegreerd met de processor

Geheugen 4 GB 1600-MHz DDR3L SDRAM (ingebouwd); 4 GB 1600-MHz DDR3L SDRAM (optioneel); 8 GB 1600-MHz DDR3L SDRAM (optioneel)
(4 GB intern geheugen, uitbreidbaar met: 4 GB (totaal 8 GB) of 8 GB (totaal 12 GB))

Interne opslag 128-GB M.2 SSD; 180-GB M.2 SSD; 256-GB M.2 SSD; 512-GB M.2 SSD; 180-GB M.2 SE SSD; 256-GB M.2-SE SSD 3

Scherm 29,46-cm (11,6-inch) diagonaal HD UWVA multitouch-compatibel ultra-plat model LED-backlit (1366 x 768) 8

Beschikbare grafische
oplossingen

Intel® HD Graphics 5500 8

Audio DTS Studio Sound™; Geïntegreerde stereoluidsprekers; Geïntegreerde microfoon (array met twee microfoons); Hoofdtelefoon/microfoon-comboconnector; Knoppen om het volume
in te stellen

Toetsenbord Standaard morsbestendig backlit-toetsenbord

Draadloze technologie HP hs3110 HSPA+ mobiel breedband; HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G mobiel breedband; Intel dual-band Wireless-N 7265AN 802.11a/b/g/n WiDi (2 x 2) WiFi en
Bluetooth® 4.0 combo; Intel dual-band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/b/ac WiDi (2 x 2) WiFi en Bluetooth® 4.0 combo 4,5,6,7

Uitbreidingsslots 1 microSD

Poorten en connectoren 1 USB 3.0; 1 USB 3.0 opladen; 1 DisplayPort 1.2; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 1 dockingconnector aan zijkant; 1 RJ-45; 1 netvoeding

Webcam 720p HD-camera 8

Beveiligingsbeheer HP Client Security suite: HP Credential Manager, HP Password Manager; HP File Sanitizer; HP Device Access Manager met Just in Time-authenticatie; HP BIOS met Sure Start 2.0; HP
Secure Erase; HP Trust Circles; Microsoft Security Essentials (alleen modellen met Windows 7); Microsoft Defender (modellen met Windows 8.1); HP SpareKey; Absolute Data Protect;
Absolute Persistence Module (modellen met Windows 7 en Windows 8.1); TPM geïntegreerde beveiligingschip 1.2, oog voor veiligheidsslot (slot apart aan te schaffen); HP Touchpoint
Manager 9,10,11,12,13,14,15

Afmetingen 285 x 212 x 22,2 mm

Gewicht Vanaf 1,4 kg
(Het gewicht is afhankelijk van de configuratie.)

Voeding 45-Watt Smart netadapter
6-cels, Long Life 44-Watt/uur lithium-ion polymeren

Sensoren Gyro; Accelerometer; Kompassensor; Omgevingslichtsensor; Proximity; NFC (Near Field Communication)

Zuinig energieverbruik ENERGY STAR®-gecertificeerd

Uitbreidingsoplossingen 3 jaar garantie (optionele Care Packs worden apart verkocht)

Accessoires Actieve pen (geselecteerde configuraties)

Garantie 3 jaar garantie (optionele Care Packs worden apart verkocht)
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP 2013 UltraSlim
dockingstation

Creëer snel en gemakkelijk een gebruiksklare werkplek met meer scherm-, netwerk- en apparaataansluitingen met het
HP 2013 UltraSlim dockingstation, een simpel dock waarin geselecteerde ultraplatte HP EliteBook notebook pc's met één
klik op hun plaats schuiven.
Bestelnr.: D9Y32AA

HP Ultraslim kabelslot met
sleutel

Zet uw HP Ultrabook™ of laptop snel en gemakkelijk vast met het HP Ultraslim kabelslot met sleutel.
Bestelnr.: H4D73AA

HP Business Slim Top Load
tas

De HP Business Slim Top Load tas is een compacte, stijlvolle en duurzame tas voor de schitterende, dunne HP Business
notebooks (met een scherm tot 14,1 inch diagonaal).
Bestelnr.: H5M91AA

HP Touch-to-Pair muis Met 's werelds eerste NFC (Near Field Communication) draadloze muis, die direct verbinding maakt met uw
Bluetooth®-compatibele tablet of Ultrabook™, werkt u flexibeler, beschikt u over meer functionaliteit en blijft uw
werkplek opgeruimd.*
Bestelnr.: H6E52AA

HP OD06XL Long Life
notebookbatterij

De HP OD06XL Long Life batterij is een extra of vervangende batterij voor de HP EliteBook Revolve Tablet PC.
Bestelnr.: H6L25AA

HP 65-Watt Smart
reis-netadapter

Netadapters van HP leveren stroom voor uw notebook en laden tegelijkertijd de interne accu op. Deze adapters voorzien
uw notebook ook buiten kantoor of onderweg van stroom. De HP 65-Watt Slim Travel Adapter is ideaal voor
internationale reizigers of mensen die altijd onderweg zijn. De adapter is 40% dunner dan de standaard 65-Watt adapter
en bevat een handige USB-poort om andere accessoires op te laden tijdens het werk. Met de vier internationale
verloopstekkers weet u zeker dat u met de Slim Travel Adapter overal kunt werken. Een stijlvolle beschermende draagtas
houdt alles bij elkaar.
Bestelnr.: J0E43AA

HP Care Pack: 3 jaar onsite
op de volgende werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus
Bestelnr.: U4414E

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions
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Messaging, voetnoten
1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Kijk op
http://www.microsoft.com.
2 Niet alle configuraties kwalificeren als Ultrabooks™.
3 MIL-STD tests worden uitgevoerd, maar zijn niet bedoeld om geschiktheid voor contractvereisten van het Amerikaanse Department of Defense of militaire doeleinden aan te tonen. De testresultaten vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze
testcondities.
4Wordt apart of als optie verkocht.
5 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Een 64-bits computersysteem is vereist. De prestaties variëren, afhankelijk van
uw hardware- en softwareconfiguratie. Intel's nummering relateert niet aan het prestatieniveau.
6 Voor sommige functies van deze technologie – zoals Intel® Active-beheertechnologie en Intel virtualisatietechnologie – is aanvullende derde-partij software vereist. De beschikbaarheid van toekomstige toepassingen voor 'virtuele appliances' voor Intel
vPro-technologie is afhankelijk van de leveranciers van derde-partijsoftware. Microsoft Windows is vereist.
7 HP BIOSphere-kenmerken variëren afhankelijk van het pc-platform en de configuratie.
8 HP Touchpoint Manager ondersteunt Android™-, iOS- en Windows-besturingssystemen en pc's, notebooks, tablets en smartphones van meerdere fabrikanten. Niet in alle landen beschikbaar, zie www.hp.com/touchpoint voor informatie over de beschikbaarheid.
Voor Touchpoint Manager moet een abonnement worden aangeschaft.
9 HP Care Services zijn als optie verkrijgbaar. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Services variëren afhankelijk van de locatie. De service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk voor meer
informatie op www.hp.com/go/cpc. Voor HP services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de Klant worden verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende lokale wetgeving nog andere rechten,
de HP Terms and Conditions of Service en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk vastgelegde rechten
10 In sommige landen zijn financierings- en service-opties beschikbaar via Hewlett-Packard Financial Services Company, haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven (samen HPFSC), behoudens goedkeuring door HPFSC en instemming met de standaard
HPFSC-voorwaarden. Er zijn abonnementen beschikbaar voor 24 of 36 maanden. Tarieven en voorwaarden zijn afhankelijk van de kredietwaardigheid van de klant, het type product, het soort service en/of apparatuur en opties. Sommige klanten komen mogelijk
niet in aanmerking. Niet alle services en aanbiedingen zijn in alle landen beschikbaar. Ook andere beperkingen zijn mogelijk. HPFSC behoudt zich het recht voor dit programma zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Technische specificaties disclaimers
1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10
wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com.
2 Op dit systeem is Windows 7 Professional-software voorgeïnstalleerd, daarnaast worden een licentie en media voor Windows 10 Pro-software meegeleverd. U kunt slechts één versie van de Windows-software tegelijk gebruiken. Als u tussen de versies wilt
wisselen, moet u de ene versie de-installeren en de andere versie installeren. Om dataverlies te voorkomen moet u een back-up maken van al uw data (bestanden, foto's, enz.) voordat u een besturingssysteem de-installeert en installeert.
3 Voor solid-state schijven geldt: 1 GB = 1 miljard bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 16 GB (voor Windows 7) van de systeemschijf en tot 30 GB (voor Windows 8.1) schijfruimte is gereserveerd voor de systeemherstelsoftware.
4 Voor 802.11 zijn een wireless access point en een internetaansluiting vereist, maar niet inbegrepen. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar. De specificaties voor het 802.11ac WLAN zijn voorlopige specificaties. Indien de definitieve specificaties
verschillen van de voorlopige specificaties, kan dit gevolgen hebben voor de communicatie van de notebook met andere 802.11ac WLAN-apparaten.
5WWAN is een optioneel kenmerk. Voor breedbandgebruik is een apart aan te schaffen serviceabonnement nodig. Informeer bij uw serviceprovider naar de dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. De verbindingssnelheden kunnen variëren naar gelang de
omgeving, de netwerkcapaciteit en andere factoren. 4G LTE is niet op alle producten en in alle regio's beschikbaar.
6 Bluetooth™ 4.0 is alleen beschikbaar op het Windows 8.1 besturingssysteem.
7 802.11 + Bluetooth combo wordt apart of als optie verkocht.
8 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
9 HP Touchpoint Manager ondersteunt Android™-, iOS- en Windows-besturingssystemen en pc's, notebooks, tablets en smartphones van meerdere fabrikanten. Niet in alle landen beschikbaar, zie www.hp.com/touchpoint voor informatie over de beschikbaarheid.
Voor Touchpoint Manager moet een abonnement worden aangeschaft. Out-of-band wissen, vergrendeling, ontgrendeling en rapportage van BIOS-foutcodes, exclusief van HP, zal beschikbaar zijn op geselecteerde HP EliteBooks en vereist Intel® vPro™-technologie
en functies in S3/standby, S4/slaapstand en S5/zacht uitschakelen.
10 HP File Sanitizer is voor gebruik zoals beschreven in Supplement DOD 5220.22-M. Solid-state drives (SSD's) worden niet ondersteund. Configuratie is vereist. Alleen de browsers Internet Explorer en Firefox verwijderen de webgeschiedenis, mits deze optie door
de gebruiker is ingeschakeld. In Windows 8.1 moet de gebruiker Enhanced Protection-modus uitschakelen in IE11 voor versnippering bij het sluiten van de browser.
11 Secure Erase is voor de in de National Institute of Standards en Technology Special Publication 800-88 beschreven methoden.
12 Absolute Data Protect software is voorgeladen, een abonnement is vereist. Kijk op http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp voor complete informatie. De Absolute Data Protect-agent is uitgeschakeld bij levering en moet door de klant worden
geactiveerd. Service kan beperkt zijn, raadpleeg Absolute voor beschikbaarheid buiten de V.S. De optionele abonnementsservice van Absolute Recovery Guarantee biedt beperkte garantie. Bepaalde voorwaarden zijn van toepassing. Kijk voor meer informatie op:
http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Als Data Delete wordt gebruikt, vervalt daarmee de Recovery Guarantee. Om de Data Delete service te kunnen gebruiken, moeten klanten eerst een Pre-Authorization-overeenkomst
tekenen en een PIN-code aanmaken of een of meer RSA SecurID-tokens kopen bij Absolute Software.
13 Voor HP Client Security suite is Windows vereist
14 HP Spare Key moet door gebruiker geconfigureerd worden
15 BIOS Absolute Persistence-module is bij levering uitgeschakeld en wordt geactiveerd wanneer de klant een abonnement aanschaft.  Service kan beperkt zijn. Raadpleeg Absolute voor beschikbaarheid buiten de V.S. De optionele abonnementsservice van
Absolute Recovery Guarantee biedt beperkte garantie. Bepaalde voorwaarden zijn van toepassing. Kijk voor meer informatie op: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement.  Als Data Delete wordt gebruikt, is de Recovery
Guarantee-betaling niet van kracht. Om de Data Delete service te kunnen gebruiken, moeten klanten eerst een Pre-Authorization overeenkomst tekenen en een PIN-code aanmaken of een of meer RSA SecurID-tokens kopen bij Absolute Software.
16 Voor HP ePrint zijn een internetverbinding naar een HP webprinter en registratie van een HP ePrint-account vereist (een lijst van compatibele printers, ondersteunde documenten en afbeeldingstypen en andere informatie over HP ePrint is beschikbaar op
www.hp.com/go/businessmobileprinting
17 Voor HP PageLift is Windows 7 of hoger vereist.
18 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Voor 64-bits computergebruik op Intel®-architectuur is een computer nodig
met een processor, chipset, BIOS, besturingssysteem, stuurprogramma's en toepassingen die de Intel® 64-architectuur ondersteunen. De processor werkt niet (ook niet als 32-bits processor) zonder een BIOS dat Intel® 64 ondersteunt. De performance varieert,
afhankelijk van uw hardware- en softwareconfiguratie. Intel's nummering relateert niet aan het prestatieniveau.
20 Op dit systeem is Windows 7 Professional software voorgeïnstalleerd, daarnaast worden een licentie en media voor Windows 8.1 Pro software meegeleverd. U kunt slechts één versie van de Windows-software tegelijk gebruiken. Als u tussen de versies wilt
wisselen, moet u de ene versie de-installeren en de andere versie installeren. Om dataverlies te voorkomen moet u een backup maken van al uw data (bestanden, foto's, enz.) voordat u een besturingssysteem de-installeert en installeert.

Meer informatie op
www.hp.eu/notebooks

Kies voor HP Financial Services
Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie over

www.hp.com/go/hpfs.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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