
Taulukot

HP Elite Slice G2 with Microsoft
Teams Rooms
Nykyaikaista neuvottelua

Tee kokouksista sujuvia ja yhdistä
saumattomasti  HP Elite Slice G2 with
Microsoft Teams Rooms -laitteeseen.

Windows 10 IoT Enterprise Yhden kosketuksen yhteistyötä

Käytä puheluja aina tarvittaessa, nauti kahdesta katselukulmasta ja helposta
käytettävyydestä. Center of Room Control -toiminnon ja tutun Microsoft
Teams Rooms -käyttöliittymän avulla lisäät helposti osallistujia ja jaat
sisältöä yhdellä kosketuksella.

Selkeät äänet ja videot

Tehosta viestintää ja puheen kuuluvuutta edistyneellä vastamelutoiminnolla
ja näytä tiimisi parhaassa valossa valinnaisten kameroiden avulla.

Vaivaton käyttö. Huoleton käyttö.

Asenna nopeasti ja helposti intuitiivisilla käyttäjätoiminnoilla ilman
kokoonpanoa tai erityistaitoja. Ota neuvotteluhuonejärjestelmä helposti
käyttöön sekä hallitse ja suojaa sitä vaivattomasti.

Puheluja on nyt entistäkin helpompi hallita neuvotteluhuonekäyttöön
tarkoitetun HP Elite Slice G2 with Microsoft Teams Room -laitteen ja Microsoft
Teams Rooms Center of Room Control -järjestelmän säätimien avulla.
Kirkas kolmivärinen valorengas näyttää kaikille huoneessa oleville puhelun
tilan.
HP Noise Cancellation parantaa yhteistyötä hyödyntämällä alan johtavaa
melunsuodatustekniikkaa kaikkeen tulevaan ja lähtevään ääneen tehokkaita
verkkopuheluja ja -kokouksia varten.
Varmista, että neuvotteluun soittavat henkilöt saavat äänensä kuuluviin ja
kuulevat sinun äänesi. Viesti puhelujen aikana selkeästi 90 dB:n kuuluvan
äänen ansiosta. Laajakantoinen mikrofonitulo mahdollistaa sen, että kaikki
osapuolet voivat osallistua keskusteluun.
Yhden kosketuksen säätimet käynnistävät neuvottelupuhelut nopeasti, mikä
säästää aikaa ja lisää tuottavuutta.
Neuvotteluhuonekäyttöön tarkoitetun HP Elite Slice G2 with Microsoft Teams
Rooms -laitteen porttikansi ja lisävarusteena saatava 10 mm:n HP:n
avainlukkovaijeri pitävät järjestelmän turvassa neuvotteluhuoneessa.
Suojaa tietokoneesi perinpohjaisesti automaattisesti palautuvalla BIOSilla. HP
Sure Start (3. sukupolvi) palauttaa BIOSin automaattisesti vioittumisen ja
haitta- tai piilohallintaohjelmistojen toiminnan jälkeen.
Lisävarusteena saatavan HP:n langattoman näyttömoduulin ansiosta HP Elite
Slice G2 with Microsoft Teams Rooms -laitteen ja näytön välistä HDMI-
kaapelia ei tarvita.
Kokousten osanottajien on helppo esittää omalta tietokoneeltaan liittämällä
mukana toimitettu HDMI-kaapeli HP Wired Ingest Module -moduuliin, joka
tukee 1080p/60 Hz -tarkkuutta.

2

1

2

3



Tiedot | HP Elite Slice G2 with Microsoft Teams Rooms

HP Elite Slice G2 with Microsoft Teams Rooms Taulukko teknisistä tiedoista

Saatavilla olevat
käyttöjärjestelmät

Windows 10 IoT Enterprise 64

Prosessorituoteperhe 7. sukupolven Intel® Core™ i5 -prosessori (i5-7400T, i5-7500T)

Saatavilla olevat
suorittimet

Intel® Core™ i5-7400T ja Intel® HD Graphics 630 -näytönohjain (peruskellotaajuus 2,4 GHz, suurin kellotaajuus
3 GHz Intel® Turbo Boost -tekniikalla, välimuisti 6 Mt, 4 ydintä); Intel® Core™ i5-7500T ja Intel® HD Graphics
630 -näytönohjain (peruskellotaajuus 2,7 GHz, suurin kellotaajuus 3,3 GHz Intel® Turbo Boost -tekniikalla,
välimuisti 6 Mt, 4 ydintä), Intel® vPro™ -tekniikan tuki

Piirisarja Intel® Q170

Koko Erittäin pieni koko

Muistin enimmäismäärä 8 Gt:n DDR4-2400 SDRAM 
Siirtonopeus enintään 2 400 Mt/s.

Muistipaikat 2 DIMM

Sisäinen tallennustila 128 Gt enintään 256 Gt PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD -asema

Näyttö Lävistäjältään 31,2 cm:n (12,3”:n ) Full HD LCD-kosketusnäyttö (1440 x 960) 

Saatavilla olevat näytönohjaimet Integroitu: Intel® HD 630 -näytönohjain

Ääni Conexant CX7501 -koodekki, neljä 2 W:n sisäistä kaiutinta, yleinen ääniliitäntä (ohjelmoitava), HP Audio
Module 2.0

Laajennuspaikat M.2 2230; M.2 2280 

Portit ja liittimet
Puoli: 1 äänitulo/-lähtöliitäntä; 1 USB 3.1 Type-C™
Takaosa: 1 DisplayPort™-portti; 1 HDMI-portti; 1 virtaliitin; 1 RJ-45-liitäntä; 1 USB 3.1 Type-C™ -portti
(vaihtoehtoinen DP-tila); 2 USB 3.1 Gen 1 -porttia

Tietoliikenne

LAN: Sisäinen Intel® I219LM GbE LOM ; LANGATON LÄHIVERKKO: Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 802.11ac
(2 x 2)- ja Bluetooth® 4.2 -yhdistelmäliitäntä, non-vPro™; Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11ac (2 x
2)- ja Bluetooth® 4.2 -yhdistelmäliitäntä, non-vPro™; Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 802.11ac (2 x 2)- ja
Bluetooth® 4.2 -yhdistelmäliitäntä, vPro™ ;

Saatavilla olevat ohjelmistot Absolute Persistence Module; HP Noise Cancellation -ohjelmisto; HP Notifications; HP Recovery Manager; HP
Support Assistant; HP Wireless Wakeup; HP Connection Optimizer; Microsoft Teams Rooms 

Suojauksen hallinta Active Health (toimii kuin musta laatikko eli lentoarvotallennin); Infineon TPM SLB9670 1.2/2.0 (Common
Criteria EAL4+ -sertifiointi); Sure Start 2.0; HP Dual Head Keyed Cable -lukkosarja

Hallintaominaisuudet Intel® vPro™ -tekniikka

Virta Ulkoinen 90 W:n virtalähde, hyötysuhde jopa 85 %

Mitat 16,5 x 16,5 x 11,2 cm

Paino 1,52 kg (Tarkka paino vaihtelee kokoonpanon mukaan.)

Ergonomiset ominaisuudet ##displaytiltswiv##
Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® 2019 -rekisteröity alueilla, missä se on mahdollista

Ympäristötiedot Vähähalogeeninen

Pakkauksen sisältö HP Elite Slice G2 with Microsoft Teams Rooms; HP Center of Room Control; HP Video Ingest Module; HP-
kaapeli ja -porttikansi; HP:n langaton näyttömoduuli (lisävaruste); HP VESA -kiinnityslevy (lisävaruste)

Takuu 3 vuoden (3-3-3) rajoitettu takuu- ja huoltopalvelu sisältää 3 vuoden takuun osille, työlle ja korjauksille
asiakkaan tiloissa. Ehdot vaihtelevat maittain. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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HP Elite Slice G2 with Microsoft Teams Rooms

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP LD5512 4K UHD Conferencing -
näyttö

Rohkaise pienten ja keskisuurten tiimien yhteistyötä ja tuottavuutta erikoissuurella HP LD5512
4K UHD -näytöllä. Lävistäjältään 139,7 cm:n (55 tuuman) resoluution 3 840 × 2 160 näyttö
kahdella sisäänrakennetulla stereokaiuttimella auttaa näyttämään ja jakamaan pienimmätkin
yksityiskohdat. Suorityskyky on todettu tehokkaaksi, ja voit luottaa siihen, että saat
mahdollisimman suuren suojan investoinnillesi. Tehokas suorituskyvyn, luotettavuuden ja
investoinnin suojan yhdistelmä kaikissa IT-ympäristöissä. Jos yrityksesi arvostaa erinomaista
vakautta ja hallittavuutta pienillä käyttökustannuksilla tai tarvitsee pöytäkoneita, joissa on
luotettava tekniikka, erinomainen hinta-laatusuhde ja laaja valikoima ominaisuuksia, tai
haluaa perustason tietokoneita, joissa hinta ja perusominaisuudet ovat tasapainossa – silloin
oikea ratkaisu on HP-pöytätietokoneiden tuoteperhe.
Tuotenumero: 2YD85AA

HP:n USB Slim Business -
näppäimistö

HP:n USB Business Slim -näppäimistön avulla saat nopean tietojen syötön ja nopeat USB-
liitännät. Suunniteltu täydentämään HP:n 2015-luokan yritystietokoneita. Suorityskyky on
todettu tehokkaaksi, ja voit luottaa siihen, että saat mahdollisimman suuren suojan
investoinnillesi. Tehokas suorituskyvyn, luotettavuuden ja investoinnin suojan yhdistelmä
kaikissa IT-ympäristöissä. Jos yrityksesi arvostaa erinomaista vakautta ja hallittavuutta pienillä
käyttökustannuksilla tai tarvitsee pöytäkoneita, joissa on luotettava tekniikka, erinomainen
hinta-laatusuhde ja laaja valikoima ominaisuuksia, tai haluaa perustason tietokoneita, joissa
hinta ja perusominaisuudet ovat tasapainossa – silloin oikea ratkaisu on HP-
pöytätietokoneiden tuoteperhe.
Tuotenumero: N3R87AA

Vierityspainikkeella varustettu HP:n
optinen USB-hiiri

Valmiiden uusinta optista tunnistustekniikkaa HP optinen USB- rullahiiri tallentaa tarkat
liikkeen yli eri pinnoilla ilman hiirimattoa. Suorityskyky on todettu tehokkaaksi, ja voit luottaa
siihen, että saat mahdollisimman suuren suojan investoinnillesi. Tehokas suorituskyvyn,
luotettavuuden ja investoinnin suojan yhdistelmä kaikissa IT-ympäristöissä. Jos yrityksesi
arvostaa erinomaista vakautta ja hallittavuutta pienillä käyttökustannuksilla tai tarvitsee
pöytäkoneita, joissa on luotettava tekniikka, erinomainen hinta-laatusuhde ja laaja valikoima
ominaisuuksia, tai haluaa perustason tietokoneita, joissa hinta ja perusominaisuudet ovat
tasapainossa – silloin oikea ratkaisu on HP-pöytätietokoneiden tuoteperhe.
Tuotenumero: QY777AA

HP:n 5 vuoden laitteistotuki
pöytätietokoneille seuraavana
arkipäivänä asiakkaan tiloissa

Viiden vuoden laitteistotuki: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja
korjaa laitteen paikan päällä seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: U7899E



Tiedot | HP Elite Slice G2 with Microsoft Teams Rooms

HP Elite Slice G2 with Microsoft Teams Rooms

Viestin alaviitteet

 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, ohjaimia ja/tai ohjelmia, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän
toimintoja voitaisiin hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten.
Lisätietoja on osoitteessa http://www.windows.com.
 Edellyttää erikseen hankittavaa internet-yhteyttä.
 Kamerat myydään erikseen tai lisävarusteena.
 Hankittava erikseen tai lisälaitteena.
 Saatavana HP Elite -laitteisiin, joissa on 7. sukupolven Intel®-prosessorit.
 HP Wireless Display Module on konfiguroitava tehtaalla. Se edellyttää HDMI-yhteyttä näyttöä ja USB-porttia virtaa varten.

Teknisten tietojen alaviitteet

 Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää päivitettyjä ja/tai uusia laitteita, ohjaimia, ohjelmia ja/tai BIOS-päivitystä, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän
toimintoja voitaisiin hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten.
Lisätietoja on osoitteessa http://www.windows.com.
 HUOMAUTUS: Tuote ei tue Windows 8- tai Windows 7 -käyttöjärjestelmiä. Microsoftin tukikäytännön vuoksi HP ei tue Windows 8- tai Windows 7 -käyttöjärjestelmiä tuotteissa, joissa on 7. tai uudemman sukupolven Intel®- tai AMD-

prosessori, eikä anna käyttöön Windows 8- tai Windows 7 -ohjaimia osoitteessa http://www.support.hp.com.
 Monen ytimen tekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työkuorman

sekä laitteisto- ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi, tuotemerkki ja/tai nimi ei ilmaise suorituskykyä.
 HD-kuvien katselemiseen vaaditaan HD-sisältöä.
 Tallennusasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Windows 10 -käyttöjärjestelmässä enintään 30 Gt on varattu järjestelmän palautusohjelman käyttöön.
 Langattoman yhteyden kortit ovat lisävarusteita tai laajennusosia, ja ne edellyttävät erikseen hankittavaa langatonta tukiasemaa ja internet-palvelua. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua.
 (1) M.2 2230 PCIe -paikka WLAN:lle; (1) M.2 2280 PCIe -paikka NVMe SSD:lle.
 Absolute Persistence Module: Absolute-agentti on laitteessa oletusarvoisesti poissa käytöstä ja aktivoidaan, kun asiakas ostaa palvelun tilauksen ja aktivoi sen. Tilausten sopimuskausi voi kestää useita vuosia. Palvelu on rajoitettu. Tarkista

Absolute-yhtiöltä saatavuus Yhdysvaltain ulkopuolella. Absolute Recovery Guarantee on rajoitettu takuu. Palvelua koskevat tietyt rajoitukset. Lisätietoja on osoitteessa http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-
agreement. Data Delete on Absolute Software -yhtiön tarjoama valinnainen palvelu. Palvelua käytettäessä Recovery Guarantee mitätöityy. Data Delete -palvelun käyttämiseksi asiakkaiden on allekirjoitettava lupasopimus etukäteen ja joko
hankittava PIN-koodi tai ostettava vähintään yksi RSA SecurID -tunnus Absolute Software -yhtiöltä.

 HP Support Assistant: edellyttää Windows-käyttöjärjestelmää ja verkkoyhteyttä.
 Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisteröintiin IEEE 1680.1-2018 EPEAT® -standardin mukaan. Rekisteröinnin tila vaihtelee maittain. Lisätietoa on osoitteessa www.epeat.net.
 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
 Kaikki virtalähteet eivät ehkä ole saatavilla kaikilla alueilla.
 Sure Start 2.0 yksityisellä SPI flash -muistilla.
 HP Dual Head Keyed Cable -lukkosarja: valinnainen ja määritettävä ostohetkellä.
 Center of Room Control -paino: 1,04 kg (2,3 lb); Mitat: leveys (X) 30,17 cm (11,88 tuumaa), korkeus (Y) 21,97 cm (8,65 tuumaa), syvyys (Z) 8,08 cm (3,17 tuumaa).
 (1) USB 3.1 Type-C™: 60 W:n syöttö.
 8 Gt:n DDR4-2400 SDRAM: jopa 32 Gt lisävarustesarjoilla.
 Intel® Turbo Boost -tekniikka edellyttää prosessorilta Intel Turbo Boost -tukea. Intel Turbo Boostin suorituskyky vaihtelee laitteiston, ohjelmiston ja järjestelmän yleisten määritysten mukaan. Lisätietoja on osoitteessa

www.intel.com/technology/turboboost.
 Jotkin vPro:n toiminnallisuudet, kuten Intel Active Management Technology (AMT-tekniikka) ja Intel-virtualisointitekniikka, edellyttävät toimiakseen erillisiä muiden toimittajien ohjelmia. Tulevien Intel vPro -tekniikkaan perustuvien

virtuaalilaitesovellusten saatavuus määräytyy muiden ohjelmistovalmistajien toiminnan mukaan. Yhteensopivuus tulevien virtuaalilaitesovellusten kanssa määritetään myöhemmin.
 Täydet Intel® vPro™ -toiminnot edellyttävät Windowsia, vProta tukevaa prosessoria, vProta käyttävää piirisarjaa, vProta käyttävää WLAN-korttia ja erillistä TPM 2.0 -laitteiston turvasirua. Tietoa aiheesta: http://intel.com/vpro

Rekisteröidy päivitykset www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen
mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai
puutteista.
 
Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota HP Inc. käyttää lisenssillä. Intel, Core ja Intel vPro ovat Intel-yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. USB Type-
C™ ja USB-C™ ovat USB Implementers Forumin tavaramerkkejä. ENERGY STAR on Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (Environmental Protection Agency, EPA) rekisteröimä tavaramerkki. Kaikki
muut tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.

4AA7-2510, Joulukuu 2019
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