
Datasheet

HP Elite x3

Eén device dat alles kan

Neem deel aan de nieuwe mobiele
revolutie. De HP Elite x3 combineert
de kracht en productiviteit van een pc,
de draagbaarheid van een tablet en de
connectiviteit van een smartphone in
één strak en veilig device dat u met
gemak via de dock2 kunt aansluiten op
uwmuis, toetsenbord en scherm op
het moment dat u het even wat groter
aan wilt pakken.

● Windows 10 Mobile1
● 5,96-inch (15,14-cm) scherm

Een revolutie in mobiel werken
● Zo hebt u nog nooit gewerkt. Met de HP Elite x3 hebt u de kracht van een pc in handformaat dankzij de
revolutionaire snelle processor, Windows 10 Mobile1 en toegang tot uw zakelijke apps en bestaande
desktopapplicaties met HP Workspace.3

Echt naadloos
● De HP Elite x3 is het eerste mobiele device dat specifiek ontwikkeld is voor zakelijk gebruik. U kunt profiteren van
de productiviteit van een phablet, laptop en desktop in één device.4 Schakel naadloos tussen schermen door een
groter scherm aan te sluiten met Windows Continuum.5

Ook onderweg toegang tot uw bedrijfsapps
● HP Workspace is door HP ontworpen om bedrijven nog mobieler te maken: u kunt veelgebruikte Windows- en
bedrijfsapplicaties virtueel uitvoeren.3

Gebouwd voor zakelijk gebruik
● De HP Elite x3 is optimaal beveiligd voor bedrijven, komt inclusief HP ondersteuning en is bestand tegen stof en
water6. Dit device doorstaat de strenge MIL-STD 810G-tests.7

Pluspunten
● De HP Elite x3 heeft alle goede eigenschappen die u in een mobiel device verwacht, zoals een lange
batterijlevensduur, de mogelijkheid om draadloos op te laden8, een scherm van rand tot rand, audio van B&O
PLAY en twee hoge-resolutiecamera's.

● Werk productief op al uw schermen met Windows 10 Mobile1, dat optimale beveiliging en een eigen appstore9
biedt en voor Windows 7- en XP-gebruikers in een handomdraai te leren is.

● Geen concessies. Verzet sneller meer werk met de HP Elite x3 met het optionele HP Elite x3 Lap Dock of HP Desk
Dock.10

● Vergrendel toegang tot het device en de data met geïntegreerde beveiliging.
● Configureer precies wat u nodig heeft met een reeks exclusieve HP opties10 die ontwikkeld en getest zijn om de
HP Elite x3 uit te breiden en te optimaliseren.

● Maak scherpe foto's en neem video's en meer op met de flash-compatibele 16-MP camera's aan de achterzijde
en de 8-MP camera aan de voorzijde.

● Uw investering is betrouwbaar omdat hij wordt ondersteund door één jaar wereldwijde HP garantie.11
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Specificatietabel

Productontwerp Grafiet met chroom

Beschikbaar
besturingssysteem

Windows 10 Mobile 1

Beschikbare processors Qualcomm® Snapdragon 820 (2,15 GHz, 4 cores) 2

Chipset Qualcomm® MSM8996

Geheugen 4 GB LPDDR4 SDRAM (ingebouwd)
(Intern geheugen is niet voor gebruikers toegankelijk en niet uitbreidbaar. Twee-kanaals x32 PoP 32-Gbit.)

Interne opslag 64 GB eMMC 5.1 3

Scherm 5,96-inch diagonaal WQHD (2560 x 1440) AMOLED multi-touch schermmet Corning® Gorilla® Glass 4 en antireflecterende coating 75,96-inch (15,14-cm) diagonaal QHD AMOLED
494 PPI met multitouch-ondersteuning (2560 x 1440)5,96 inch (15,14 cm)

Beschikbare grafische
oplossingen

Qualcomm® Adreno 530 GPU (geïntegreerd in Qualcomm Snapdragon 820-processor)

Audio 2 stereoluidsprekers (één met oortelefoon); 3 geïntegreerde omnidirectionele microfoons met ruisonderdrukking; 1 externe microfoon (via hoofdtelefoonconnector); Snapdragon
Audio+-ondersteuning; Audio van B&O PLAY

Draadloze technologie 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) WiFi en Bluetooth® 4.0 LE combo (Miracast-ondersteuning); NFC; WWAN: 2G/3G/4G, LTE-A met houder 4,5,6,13

Uitbreidingsslots 1 microSD 15
(Uit te breiden tot 2 TB; Deel hetzelfde slot met 2e SIM op model met twee SIM's.)

Poorten en connectoren Een 3,5-mm 3- en 4-pool hoofdtelefoonconnector; 1 USB 3.0 Type-C™ connector; Model met één SIM (nano-SIM) of model met twee SIM's (twee nano-SIM's, twee stand-by);
Pogopinnen

Webcam 16-MP FHD-camera achter, 8-MP FHD-camera vóór en irisscancamera 7

Beschikbare software HP Workspace; HP Device Hub; HP registratie en apparaataanmelding 9

Beveiligingsbeheer Elite x3 device heeft tweevoudige biometrische verificatie met irisherkenning en een vingerafdruksensor, FIPS 140-2-cryptografie; Qualcomm processor biedt Secure Boot, Unified
Image Encryption met 128-bits sleutel, Full Disk Encryption met 256-bits sleutel, Anti-rollback en fTPM 2.0-beveiliging; Windows 10 omvat Bitlocker-encryptie met 128-bits sleutel
en enterpriseklasse VPN 8

Afmetingen 83,5 x 7,8 x 161,8 mm
(Portrait-oriëntatie)

Gewicht Vanaf 194 gr
(Het gewicht is afhankelijk van de configuratie.)

Voeding 10-watt 5-V/2A-adapter; Draadloos opladen, WPC (Qi)/PMA dual-mode14
Niet verwisselbare 3,85-V batterij; 4150-mAh lithium-ion polymeer

Sensoren Omgevingslichtsensor + proximity-combo; Accelerometer + gyro; eCompass; Pressure; Hall-effect; NFC; GPS

Duurzaamheidskenmerken Voldoet aan de IP 67-specificatie die water- en stofdichtheid tot IP 67-niveau garandeert.10; Voldoet aan de MIL-STD 810G-testspecificatie.11
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Messaging, voetnoten
1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardwareupgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10
Mobile 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 Een optioneel dock is vereist en moet apart worden aangeschaft. Randapparaten worden apart verkocht.
3 HP Workspace-software-update voor Windows 10 is vereist en zal in een toekomstige release beschikbaar zijn. Een abonnement is vereist. De bedrijfsapplicatie moet gelicentieerd zijn op het bedrijfsnetwerk om virtualisatie te ondersteunen.
4 Gebaseerd op een analyse van HP op 11 mei 2016 van mobiele devices waarop Windows 10 Mobile is voorgeïnstalleerd, die aan de MIL-STD 810G- en IP67-testspecificatie voldoen, die gevirtualiseerde bedrijfsapps op een groot scherm kunnen uitvoeren met het
optionele dock en die biometrische beveiliging bieden.
5 Voor gebruik van Continuum op meer schermen is een van de volgende accessoires vereist: 1) HP Elite x3 Desk Dock met USB-C™-naar-DisplayPort-verbinding met het externe beeldscherm, 2) HP Elite x3 Lap Dock met USB-C™-verbinding naar het
geïntegreerde scherm van HP Elite x3 Lap, 3) Dongel met een USB-C™-naar-DisplayPort-, HDMI- of VGA-verbinding met het externe beeldscherm, 4) Extern beeldschermmet Miracast-ondersteuning of Miracast-dongel aangesloten op een extern beeldscherm.
Alle docks en dongles worden apart verkocht.
6 IP 67-tests worden momenteel uitgevoerd. Testresultaten zijn geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testomstandigheden. Voor schade door ongelukken is een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack vereist.
7 MIL-STD 810G tests worden uitgevoerd, maar zijn niet bedoeld om de geschiktheid voor contractvereisten van het Amerikaanse ministerie van Defensie of defensietoepassingen aan te tonen. MIL-STD 810G-testresultaten vormen geen garantie voor toekomstige
prestaties onder deze testcondities. Een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack biedt dekking tegen schade onder de MIL-STD 810G-testcondities en schade door ongelukken
8 Ondersteunt Qi- en PMA-standaarden. Het draadloze oplaadplatform wordt apart verkocht.
9 Apps worden apart verkocht. De beschikbaarheid en de mogelijkheden van apps kunnen per regio verschillen.
10 Afzonderlijk verkrijgbaar.
11 Afzonderlijk verkrijgbaar. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen variëren, afhankelijk van uw land of regio. 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.

Technische specificaties disclaimers
1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardwareupgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10
Mobile 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 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de
applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. Qualcomm's nummering verwijst niet naar de kloksnelheid.
3 Voor opslag geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 24 GB is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
4 Voor 802.11 wireless 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-devices.
5 Voor WWAN is een afzonderlijk providercontract vereist. Informeer bij uw serviceprovider naar de dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. De verbindingssnelheden kunnen variëren naargelang de omgeving, de netwerkcapaciteit en andere factoren. 4G LTE is
niet op alle producten en in alle regio's beschikbaar.
6 Miracast is een draadloze technologie waarmee de scherminhoud van uw pc kan worden weergegeven op tv's, projectoren en streamingmediaspelers die Miracast ondersteunen. U kunt Miracast gebruiken om uw pc-scherm te delen en presentaties te geven.
Voor meer informatie: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
7 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
8 HP vingerafdruksensor software-update voor Windows 10 Mobile is vereist en zal in een toekomstige release beschikbaar zijn.
9 HP Workspace-software-update voor Windows 10 is vereist en zal in een toekomstige release beschikbaar zijn. Een abonnement is vereist. Zakelijke applicaties moeten over een licentie beschikken voor een bedrijfsnetwerk en virtualisatie.
10 IP 67-tests worden momenteel uitgevoerd. Testresultaten zijn geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testomstandigheden. Een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack biedt dekking tegen schade onder de testcondities en schade
door ongelukken.
11 MIL STD 810G-tests worden uitgevoerd, maar zijn niet bedoeld om de geschiktheid voor contractvereisten van het Amerikaanse ministerie van Defensie of defensietoepassingen aan te tonen.  Testresultaten zijn geen garantie voor toekomstige prestaties onder
deze testomstandigheden. Een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack biedt dekking tegen schade onder de MIL-STD-testcondities en schade door ongelukken.
13 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 naargelang de omgeving, de netwerkcapaciteit en
andere factoren. 4G LTE is niet in alle regio's beschikbaar.
14 Voor draadloos opladen is een optionele HP Elite x3 draadloze oplader vereist, die apart wordt verkocht.
15 MicroSD-kaart wordt apart verkocht. Ondersteunt tot 2 TB capaciteit wanneer deze beschikbaar is.

Meer informatie op 
www.hp.eu/hpoptions

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