
Datasheet

HP Elite Slice G2 - Audio Ready met
Microsoft Teams Rooms
Zo moeten conferenties verlopen

De HP Elite Slice G2 - Audio Ready met
Microsoft Teams Rooms  is ons meest
veelzijdige Microsoft Teams Rooms-systeem,
ontworpen voor kamers van elke grootte met
AV-accessoires van derden. Vereenvoudig
vergaderingen en maak naadloos verbinding
met de Center of Room Control, gemonteerd
met de optionele HP VESA-plaat.

Windows 10 IoT Enterprise Samenwerking met één knop

Bel on-demand, geniet van dubbele kijkhoeken en flexibele
toegankelijkheid, laat eenvoudig deelnemers toe en deel
content met één druk op de knop op de Center of Room
Control met de vertrouwde Skype-interface.

Maak verbinding met bestaande audio en video

Presenteer uw team in het beste licht en sluit uw Microsoft
Teams Rooms-gecertificeerde audio- en videorandapparatuur
eenvoudig aan op de HP Elite Slice G2 - Audio Ready met
Microsoft Teams Rooms.

Geen stress. Geen zorgen.
De installatie verloopt snel en probleemloos en de bediening is
intuïtief. U hoeft het apparaat niet in elkaar te zetten en
specialistische kennis is niet nodig. Beheer, implementeer en
beveilig uw vergadersysteem eenvoudig.

Lokaal aanwezige deelnemers aan de bijeenkomst kunnen
gemakkelijk hun eigen pc gebruiken om een presentatie te
geven, door de meegeleverde HDMI-kabel aan te sluiten op de
HP Wired Ingest Module, met ondersteuning voor een resolutie
van 1080p bij 60 Hz.
Bescherm uw pc vanaf de basis met een zelfherstellend BIOS.
HP Sure Start Gen 3 herstelt het BIOS automatisch na malware,
rootkits of beschadigingen.
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HP Elite Slice G2 - Audio Ready met Microsoft Teams Rooms Specificatietabel

Beschikbare besturingssystemen Windows 10 IoT Enterprise 64

Processorfamilie 7e-generatie Intel® Core™ i5-processor (i5-7500T)

Beschikbare processors Intel® Core™ i5-7500T met Intel® HD Graphics 630 (2,7 GHz basisfrequentie, tot 3,3 GHz met Intel® Turbo
Boost-technologie, 6 MB cache, 4 cores) ondersteunt Intel® vPro™-technologie

Chipset Intel® Q170

Model Ultra-small form factor

Maximum geheugen 8 GB DDR4-2400 SDRAM 
Overdrachtssnelheden tot 2400 MT/sec.

Geheugenslots 2 DIMM

Interne opslag 128 GB tot 256 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD

Scherm 31,2 cm (12,3 inch) FHD lcd-touchscreen (1440 x 960) 
Beschikbare grafische
oplossingen

Geïntegreerd: Intel® HD Graphics 630

Audio Conexant CX7501-codec, universele audio-aansluiting die meervoudig inzetbaar is

Uitbreidingsslots 1 M.2 2230; 1 M.2 2280 

Poorten en connectoren
Zijde: 1 audio-ingang/-uitgang; 1 USB 3.1 Type-C™
Achter: 1 DisplayPort™; 1 HDMI; 1 voedingsconnector; 1 RJ-45; 1 USB 3.1 Type-C™ (alternatieve modus DP); 2
USB 3.1 Gen 1

Invoerapparaten USB Business Slim bedraad toetsenbord; HP USB Business Slim Smart Card (CCID) toetsenbord ; HP USB
1000-dpi lasermuis; HP USB optische muis ;

Communicatie
LAN: Geïntegreerd Intel® I219LM GbE LOM ; WLAN: Intel® dual-band Wireless-AC 8260 802.11ac (2x2) en
Bluetooth® 4.2 combo, niet-vPro™; Intel® dual-band Wireless-AC 8260 802.11ac (2x2) en Bluetooth® 4.2
combo, vPro™ ;

Beschikbare software Absolute Persistence-module; HP Notifications; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP Wireless
Wakeup; HP Connection Optimizer; Microsoft Teams Rooms 

Beveiligingsbeheer Actieve status ('zwarte doos' vluchtrecorder); Infineon TPM SLB9670 1.2/2.0 (Common Criteria EAL4+-
gecertificeerd); HP dubbele kabelslotkit met sleutel; Sure Start 3.0

Beheerkenmerken Intel® vPro™ technologie

Voeding 90-watt externe poweradapter, tot 85% efficiëntie

Afmetingen 16,5 x 16,5 x 11,2 cm

Gewicht 1,57 kg (Het exacte gewicht is afhankelijk van de configuratie.)

Ergonomische kenmerken ##displaytiltswiv##

Zuinig energieverbruik ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® 2019 geregistreerd waar van toepassing

Omgevingsspecificaties Laag-halogeen

Inhoud van de doos HP Elite Slice G2 - Audio Ready met Microsoft Teams Rooms; HP Center of Room Control; HP Video Ingest-
module; HP kabel en poortafdekplaat; HP Wireless Display-module (optioneel); HP Vesa-plaat (optioneel)

Garantie De 3-jarige (3-3-3) garantie en service omvatten 3 jaar garantie op onderdelen, arbeid en reparatie op locatie.
Voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.
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HP Elite Slice G2 - Audio Ready met Microsoft Teams Rooms

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP USB Business plat toetsenbord

Gebruik het voor HP Business pc's uit 2015 ontworpen HP USB Business platte toetsenbord
voor snelle gegevensinvoer met USB-connectiviteit. Beproefde prestaties en betrouwbaarheid
voor een optimale bescherming van de investering. De perfecte combinatie van prestaties,
betrouwbaarheid en investeringsbescherming voor elke IT-omgeving. Voor ondernemingen
die superieure stabiliteit en beheereigenschappen zoeken met lage levenscycluskosten, of
desktop pc's met bewezen technologie, superieure prijs-prestatieverhouding en een brede
keuze aan functionaliteit en opties, of een voordelige instapmodel pc met alle essentiële
computerfuncties – de HP desktopfamilie biedt de oplossing.
Bestelnr.: N3R87AA

HP TLC 256-GB SATA SSD

Breid de opslagcapaciteit van uw desktop pc uit met de HP TLC 256-GB SATA SSD  met TLC
flash en dezelfde betrouwbaarheid als uw huidige SSD-drives. Breid de opslagcapaciteit van
uw desktop pc uit met de HP TLC 256-GB SATA SSD  met TLC flash en dezelfde
betrouwbaarheid als uw huidige SSD-drives. De perfecte combinatie van prestaties,
betrouwbaarheid en investeringsbescherming voor elke IT-omgeving. Voor ondernemingen
die superieure stabiliteit en beheereigenschappen zoeken met lage levenscycluskosten, of
desktop pc's met bewezen technologie, superieure prijs-prestatieverhouding en een brede
keuze aan functionaliteit en opties, of een voordelige instapmodel pc met alle essentiële
computerfuncties – de HP desktopfamilie biedt de oplossing.
Bestelnr.: P1N68AA

HP kabelslot met sleutel, 10 mm

Bescherm uw notebook op kantoor en in drukke omgevingen door hem aan een veilig object
te bevestigen met het 10-mm HP kabelslot met mastersleutel dat speciaal voor ultradunne
notebooks ontworpen is. Bescherm uw notebook op kantoor en in drukke omgevingen door
hem aan een veilig object te bevestigen met het 10-mm HP kabelslot met mastersleutel dat
speciaal voor ultradunne notebooks ontworpen is. De perfecte combinatie van prestaties,
betrouwbaarheid en investeringsbescherming voor elke IT-omgeving. Voor ondernemingen
die superieure stabiliteit en beheereigenschappen zoeken met lage levenscycluskosten, of
desktop pc's met bewezen technologie, superieure prijs-prestatieverhouding en een brede
keuze aan functionaliteit en opties, of een voordelige instapmodel pc met alle essentiële
computerfuncties – de HP desktopfamilie biedt de oplossing.
Bestelnr.: T1A62AA

HP 5 jaar onsite hardwaresupport op
volgende werkdag voor desktop pc's

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 5 jaar recht op onsite HW
ondersteuning op de volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus.
Bestelnr.: U7899E
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Messaging, voetnoten

 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.
 Audio-apparatuur of speakers zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft.
 Internetverbinding is vereist en moet apart worden aangeschaft.
 Wordt apart verkocht. Bevestigingsmateriaal wordt apart verkocht.
 Beschikbaar op HP Elite-producten die uitgerust zijn met Intel® 7e generatie processors.

Technische specificaties, voetnoten

 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
 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.
 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwareapplicaties zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede

afhankelijk van de applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. Het nummer, de merknaam en/of de naam van een Intel-product zegt niets over het prestatieniveau.
 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
 Bij opslagschijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 30 GB (in Windows 10) is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
 Draadloze kaarten zijn een optie, waarvoor een afzonderlijk aangeschaft wireless access point en een internetabonnement nodig zijn. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
 Toetsenborden en muizen worden apart of als optie verkocht.
 (1) M.2 2230 PCIe voor WLAN; (1) M.2 2280 PCIe voor NVMe SSD.
 Absolute Persistence module: Absolute-agent is bij levering uitgeschakeld en wordt geactiveerd wanneer de klant een abonnement aanschaft. Er kunnen abonnementen met verschillende looptijden worden aangeschaft. Service is beperkt,

raadpleeg Absolute voor beschikbaarheid buiten de VS. De 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. Data Delete is een optionele service van Absolute Software. Als deze 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 pincode aanvragen of een of meer RSA SecurID-tokens kopen bij Absolute Software.

 HP Support Assistant: Windows en internettoegang zijn vereist.
 Op basis van US EPEAT®-registratie overeenkomstig IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status verschilt per land. Ga naar www.epeat.net voor meer informatie.
 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde serviceonderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
 USB Business Slim Wired-toetsenbord: alleen China.
 Niet alle voedingen zijn in elke regio beschikbaar.
 Sure Start 2.0 met private SPI-flash.
 HP dubbelzijdig kabelslot met sleutel: optioneel en moet bij de aanschaf worden geconfigureerd.
 Gewicht Center of Room Control: 1,04 kg Afmetingen: breedte (X) 30,17 cm (11,88 inch), hoogte (Y) 21,97 cm (8,65 inch), diepte (Z) 8,08 cm (3,17 inch).
 (1) USB 3.1 Type-C™: 60 W ingang.
 8 GB DDR4-2400 SDRAM: tot 32 GB via optiekit(s).
 Voor Intel® Turbo Boost-technologie is een pc vereist met een Intel Turbo Boost-compatibele processor. De prestaties van Intel Turbo Boost zijn afhankelijk van de hardware, de software en de systeemconfiguratie. Meer informatie is

beschikbaar op www.intel.com/technology/turboboost.
 Voor sommige functies van deze technologie, zoals Intel Active-beheertechnologie en Intel-virtualisatietechnologie, is aanvullende derdepartijsoftware vereist. De beschikbaarheid van toekomstige applicaties voor 'virtuele apparaten' voor

Intel vPro-technologie is afhankelijk van software van derden. De compatibiliteit van deze generatie hardware op basis van Intel vPro-technologie met toekomstige applicaties voor 'virtuele apparaten' moet nog worden bepaald.
 Voor een volledige Intel® vPro™-functionaliteit zijn Windows, een door vPro ondersteunde processor, een door vPro ondersteunde chipset, een bedrade LAN-kaart met vPro-functie en discrete TPM 2.0 vereist. Zie http://intel.com/vpro

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

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten
en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten worden meegeleverd. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden
opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten of weglatingen in dit document.
 
Bluetooth is een handelsmerk dat eigendom is van de houder en dat door HP Inc. in licentie wordt gebruikt. Intel, Core en Intel vPro zijn handelsmerken van Intel Corporation of haar
dochterondernemingen in de VS en/of andere landen. USB Type-C™ en USB-C™ zijn handelsmerken van USB Implementers Forum. ENERGY STAR is een geregistreerd handelsmerk van de United
States Environmental Protection Agency. DisplayPort™ en het DisplayPort™-logo zijn handelsmerken die het eigendom zijn van de Video Electronics Standards Association (VESA®) in de Verenigde
Staten en andere landen. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.

4AA7-3688, December 2019
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