
Datasheet

HP Elite x2 1012 G2

Los. Maar beter verbonden dan ooit.

De HP Elite x2, die geoptimaliseerd is
voor samenwerking en afgestemd is
op het hedendaagse hoge
bedrijfstempo, voorziet in uw behoefte
om bijna overal ter wereld verbonden
te blijven met een uiterst krachtige
laptop.

HP raadt Windows 10 Pro aan.

Werk zoals u dat wilt.
● De HP Elite x2 combineert pc-kracht en draagbaarheid, de geavanceerde prestaties van een laptop met de mobiliteit van een

tablet, zodat u kunt werken zoals u wilt.
Gebouwd omwerelden te verbinden
● Met de HP Elite x2 1012 G2, die geoptimaliseerd is voor Skype voor Bedrijven®, werkt u verbonden en synchroon, waar u ook

bent. Samenwerking zit in het dna van deze laptop met een uitstekend geluid en een HP Elite x2 samenwerkingstoetsenbord
waarmee u eenvoudig verbinding maakt.

Sterke Elite-constructie
● De HP Elite x2 1012 G2 biedt krachtige beveiliging en beheer in een elegante behuizing met HP Sure Start Gen34

BIOS-bescherming en de HP Manageability-integratiekit5.
Computerkracht om beter te werken
● Werk, surf en houd contact met collega's dankzij een 7e-generatie Intel® Core™ processor5 en een lange batterijlevensduur6

waarmee de HP Elite x2 1012 G2 topprestaties behaalt.
● Lever de hele dag topprestaties met Windows 10 Pro1 en de krachtige, elegante, dunne, lichte HP Elite x2.
● Mooi, gemakkelijk te onderhouden7 met robuustheid, beveiliging en ondersteuning van bedrijfsklasse.
● Start altijd op met een authentiek HP BIOS. HP Sure Start Gen34 bewaakt het BIOS in het geheugen, herstelt het platform zonder

interventie van de gebruiker of de beheerder, herstelt het BIOS naar een custom-status en is klaar voor centraal
enterprisebeheer.

● Ontdek uw creatieve kant met de optionele HP actieve pen met applicatiestartknop8 om op een natuurlijke manier met digitale
inkt te werken. Deel uw creaties met één druk op de knop van het HP Elite x2 samenwerkingstoetsenbord.

● De batterij wordt in slechts 30 minuten opgeladen tot 50%9 met een HP snellaadbatterij.
● HP Audio Boost zorgt voor de juiste balans tussen volume en helderheid en versterkt lage tonen voor een betere spraakkwaliteit.
● HP ruisonderdrukkingssoftware onderdrukt omgevingsgeluid zoals toetsenbordklikken.
● Creëer een opvallend krachtige, gestroomlijnde werkplek met uitgebreide device-, scherm- en netwerkaansluitmogelijkheden

plus de mogelijkheid om tegelijkertijd uw systeem op te laden met het optionele HP Elite Thunderbolt 310 90W dock.
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Specificatietabel

HP raadt Windows 10 Pro aan.

Beschikbaar besturingssysteem Windows 10 Pro 64 – HP raadt Windows 10 Pro aan.1
Windows 10 Pro (National Academic-licentie)1,2
Windows 10 Home 641

Processorfamilie 7e-generatie Intel® Core™ i7-processor; 7e-generatie Intel® Core™ i5-processor; 7e-generatie Intel® Core™ i3-processor

Beschikbare processors3,4,28 Intel® Core™ i7-7600U met Intel HD Graphics 620 (2,8 GHz, tot 3,9 GHz met Intel Turbo Boost-technologie, 4 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i5-7300U met Intel HD Graphics 620
(2,6 GHz, tot 3,5 GHz met Intel Turbo Boost-technologie, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i5-7200U met Intel HD Graphics 620 (2,5 GHz, tot 3,1 GHz met Intel Turbo
Boost-technologie, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i3-7100U met Intel® HD Graphics 620 (2,4 GHz, 3 MB cache, 2 cores)
(Conform het ondersteuningsbeleid van Microsoft, ondersteunt HP het Windows 8- of Windows 7-besturingssysteem niet op producten die zijn geconfigureerd met Intel en AMD 7e-generatie en latere processors en
het levert ook geen drivers voor Windows 8 of Windows 7 op http://www.support.hp.com.)

Chipset Chipset is geïntegreerd met de processor

Maximum geheugen Tot 16 GB LPDDR3-1866 SDRAM 5

Standaard geheugen, noot: Gesoldeerd geheugen. Ondersteunt twee-kanaals geheugen.

Interne opslag Tot 128 GB M.2 SATA SSD6

Tot 256 GB M.2 SATA TLC SED SSD6

256 GB Tot 1 TB M.2 PCIe NVMe TLC SSD6

Scherm 12,3-inch (31,24-cm) WQXGA+ ultraplat led-backlit-touchscreen, direct bonded met Corning® Gorilla® Glass 4 (2736 x 1824)12,14,15

Beschikbare grafische oplossingen Geïntegreerd: Intel® HD Graphics 62012

Draadloze technologie Intel® dual-band Wireless-AC 8265 802.11 a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi® en Bluetooth® 4.2 combo (vPro™ en niet-vPro™); HP hs3210 WW HSPA+ mobiel breedband; HP lt4132
LTE/HSPA+ 4G mobiel breedband; Intel® tri-band Wireless-AC 18265 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) en Bluetooth® 4.2 + WiGig combo; HP lt4120 LTE/EV-DO/HSPA+ mobiel breedband;
u-blox® EVA-M8M M.2 GPS-module8,9,10,11

(Ondersteuning voor Miracast (Windows 10))

Uitbreidingsslots 1 microSD7,29

(Ondersteunt SD, SDHC, SDXC.)

Poorten en connectoren 1 USB 3.1 Type-C™ met Thunderbolt™-ondersteuning (docking, opladen en data-overdracht); 1 USB 3.0; 1 microSD; 1 SIM; 1 hoofdtelefoon/microfoon combopoort

Invoerapparaat HP samenwerkingstoetsenbord (optioneel)
ClickPad met multi-touch bewegingsondersteuning; HP Active Pen met applicatiestartknop en technologie van Wacom
Accelerometer magnetometer, Gyro (combochip) (tablet); Omgevingslichtsensor; Proximity (SAR voor WWAN) (tablet); Hall-effect; Twee accelerometers (reis- en geavanceerd
toetsenbord)

Webcam 5-MP camera vóór met led-lampje; 8-MP camera achter met flits-led; IR-camera voor gezichtsverificatie met Windows Hello12,13,14

Beschikbare software CyberLink Power Media Player; Standaard Miracast-ondersteuning; HP ePrint-driver; HP Recovery Manager; HP Mac Address Manager; HP Workwise; HP JumpStart; HP
ruisonderdrukking; Ontdek HP Touchpoint Manager11,13,16,17,18

Beveiligingsbeheer HP Client Security Gen3; Microsoft Defender; TPM 2.0; vingerafdruksensor; Schijfencryptie voor opstarten (wachtwoord, vingerafdruk, bepaalde smart cards); Authenticatie bij
opstarten (wachtwoord, vingerafdruk); IR-camera voor gezichtsverificatie20

Voeding 45-watt USB Type-C™-netadapter; 65-watt USB Type-C™-netadapter22,23,24
HP Long Life 4-cels, 47-Wh lithium-ion21,22

Afmetingen 30 x 21,97 x 0,91 cm (tablet); 30 x 21,97 x 1,46 cm (tablet met toetsenbord)

Gewicht Vanaf 0,8 kg (tablet); Vanaf 1,15 kg (tablet met reistoetsenbord); Vanaf 1,33 kg (tablet met geavanceerd toetsenbord)
(Gewicht is afhankelijk van configuratie en componenten)

Productkleur 27

Omgeving Laag-halogeen27

Zuinig energieverbruik ENERGY STAR®-gekwalificeerd; EPEAT® Gold

Uitbreidingsoplossingen 21,22

Garantie 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid (3/3/0). Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP Nano dubbelzijdige
kabelsloten met sleutel

Bescherm uw notebook of tablet op kantoor en in drukke omgevingen door hem met het compacte HP Nano slot met
sleutel aan een veilig object te bevestigen.
Bestelnr.: 1AJ41AA

HP Elite 90-Watt
Thunderbolt 3 dock

Creëer een opvallend krachtige, gestroomlijnde werkplek zonder kabels met het HP Thunderbolt 31 90W dock. Het biedt
uitgebreide apparaat-, scherm- en netwerkmogelijkheden en kan tegelijkertijd uw systeem opladen via één kabel van het
dock naar uw HP EliteBook.
Bestelnr.: 1DT93AA

HP actieve pen met
applicatiestartknop

Schrijf natuurlijk, start een app met één druk op de knop en maximaliseer uw mobiele productiviteit met de HP actieve
pen met applicatiestartknop.1

Bestelnr.: T4Z24AA

HP Elite Colombiaans
lederen tas met
bovensluiting

Geef uzelf een stijlvol imago met de HP Elite Colombiaans leren tas met bovensluiting1, een luxueuze echt lederen tas die
uw devices en data beschermt en plaats biedt aan uw dagelijkse benodigdheden zonder het volume te vergroten.
Bestelnr.: T9H72AA

HP UC draadloze duo
headset

Voer een gesprek tot 30 meter vanaf uw bureau of telefoon met de HP UC draadloze duo hoofdtelefoon en beschik ook in
de drukste omgevingen over een uitstekend stereogeluid en ruisonderdrukking met een ontwerp dat de hele werkdag
comfortabel draagbaar is.12

Bestelnr.: W3K09AA

HP 5 jaar onsite
hardwaresupport op
volgende werkdag voor
notebooks

U krijgt 5 jaar onsite hardwaresupport op de volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus als het
probleem niet remote kan worden verholpen.
Bestelnr.: U7861E
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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 en/of software 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.windows.com.
2 Wordt apart of als optie verkocht.
3 Gebaseerd op HP's unieke, uitgebreide gratis beveiligingsfuncties en beheer met de HP Manageability integratiekit van alle pc-aspecten, inclusief hardware-, BIOS- en softwarebeheer met Microsoft System Center Configuration Manager onder fabrikanten met >
één miljoen verkochte units per jaar in november 2016 op HP Elite pc's met 7e-generatie Intel® Core®-processors, Intel® geïntegreerde graphics en Intel® WLAN.
4 HP Sure Start Gen3 is beschikbaar op HP Elite-producten die zijn uitgerust met 7e-generatie Intel®-processors.
5 HP Manageability integratiekit kan worden gedownload van http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.
6 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. Prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en
uw hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel is niet gerelateerd aan het performanceniveau.
7 De batterijlevensduur op Windows 10 MM14 varieert en is afhankelijk van diverse factoren, zoals het model, de configuratie, geladen applicaties, kenmerken, gebruik, draadloze functionaliteit en de voedingsbeheerinstellingen. De maximumcapaciteit van de
batterij neemt in de loop van de tijd en door herhaaldelijk gebruik af. Kijk op www.bapco.com voor meer informatie.
8 Onderhoud door HP Support, HP gecertificeerde technici, geautoriseerde HP serviceproviders of deelnemers aan het HP Self Maintainer programma. Kijk op www.hp.com/partners/SMprogram.
9 Laadt de batterij binnen 50 minuten op tot 30% als het systeem uit is of in standby-modus staat. Netadapter met een minimumcapaciteit van 65 watt is vereist. Nadat de batterij tot 50% is opgeladen, gaat het opladen door op normale snelheid. Oplaadtijd kan
ongeveer 10% afwijken, afhankelijk van de tolerantie van het systeem.
10 Installeer de nieuwste, apart aan te schaffen drivers voor uw Thunderbolt-device voordat u het apparaat aansluit op de Thunderbolt-poort. De Thunderbolt-kabel en het Thunderbolt-device (afzonderlijk verkocht) moeten Windows ondersteunen. Kijk op
https://thunderbolttechnology.net/products om te bepalen of uw apparaat Thunderbolt-gecertificeerd is voor Windows.

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.windows.com/.
2 Sommige apparaten voor gebruik in het onderwijs worden met de Windows 10 Anniversary Update automatisch bijgewerkt naar Windows 10 Pro Education. Kenmerken variëren; zie https://aka.ms/ProEducation voor informatie over de kenmerken van Windows
10 Pro Education.
3 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. Prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en
uw hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel is niet gerelateerd aan het performanceniveau.
4 Processorsnelheid geldt voor de maximum prestatiemodus; in batterij-optimalisatiemodus werken de processors met een lagere snelheid.
5 Omdat bepaalde geheugenmodules van andere fabrikanten niet industriestandaard-conform zijn, adviseren wij HP geheugen te gebruiken om compatibiliteit te waarborgen. Als u geheugen met verschillende snelheden combineert, werkt het systeem op de
laagste snelheid.
6 Bij opslagschijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 980 MB (in Windows 10) is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
7 Alle kabels moeten apart worden aangeschaft.
8 Een wireless access point en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. 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.
9 WWAN-module is een optie, waarvoor een apart aan te schaffen service-abonnement en configuratie in de fabriek nodig zijn. 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.
10 GPS-module is niet beschikbaar als WWAN is geselecteerd.
11 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.
12 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
13 Internettoegang is vereist.
14 Wordt apart of als optie verkocht.
15 Resoluties zijn afhankelijk van de monitor en de instellingen voor resolutie en kleurdiepte.
16 Voor de HP ePrint-driver 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/eprintcenter).
17 HP Workwise smartphone-app is binnenkort beschikbaar en gratis te downloaden in de App Store en Google Play. Bluetooth is vereist.
18 Voor HP Touchpoint Manager dient een abonnement te worden aangeschaft, het ondersteunt Android™-, iOS- en Windows 7- of hogere besturingssystemen en pc's, notebooks, tablets en smartphones van verschillende fabrikanten. Niet in alle landen
beschikbaar, kijk op www.hp.com/touchpoint voor informatie over de beschikbaarheid.
19 HP SoftPaq Download Manager en HP MIK voor Microsoft SCCM zijn niet geïnstalleerd, maar kunnen worden gedownload van http://www.hp.com/go/clientmanagement.
20 Voor HP Client Security Gen3 zijn Windows en 7e-generatie Intel®-processors vereist.
21 De batterij is ingebouwd en niet door de klant te vervangen. Vervanging via garantie.
22 Ondersteunt snel opladen van de batterij. Netadapter met een minimumcapaciteit van 65 watt is vereist.
23 Voedingsadapters worden gekozen afhankelijk van uw configuratie.
24 De beschikbaarheid varieert per land.
26 EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie http://www.epeat.net voor de registratiestatus per land.
27 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde serviceonderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
28 LET OP: Conform het ondersteuningsbeleid van Microsoft, ondersteunt HP het Windows 8- of Windows 7-besturingssysteem niet op producten die zijn geconfigureerd met Intel en AMD 7e-generatie en latere processors en het levert ook geen drivers voor
Windows 8 of Windows 7 op http://www.support.hp.com.
29 SDXC-kaart wordt ondersteund tot 2 TB.

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

Copyright © 2017 HP Development Company, L.P. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke beperkte
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