
Datablad

HP Elite x2 1013 G3

Prestandan hos en dator. Flexibiliteten hos en platta.

Erövra vardagen med datorprestanda
och släpp loss kreativiteten med
friheten hos en platta. Kraftfulla
processorer klarar professionella
appar medan bärbarheten i läget som
platta gör det möjligt att jobba
överallt. Elite x2 1013 uppfyller
verkligen begreppet ”delbar enhet”.

HP rekommenderar Windows 10 Pro.

Kreativitet utan kompromisser
● Hantera professionella appar på ett kraftfullt sätt med denna oerhört tunna och lätta 13 tum stora delbara dator för företag. Dra

nytta av en renodlad upplevelse som platta med tillvalet HP uppladdningsbar aktiv penna2.
Designad för att föra människor samman
● Sitt i en grupp med kollegor eller koppla upp er från olika kontinenter. Samarbete är en naturligt inbyggd del i HP Elite x2 1013, som

är utrustad med ljud i högsta klass, högupplösta kameror och en utåtvänd mikrofon.
Skydd mot nyfikna ögon
● Skydda datorn mot hot utifrån med en omfattande uppsättning säkerhetsverktyg. Skydda arbetet mot nyfikna ögon på HP Elite x2

1013 med HP Sure View Gen23 integrerat sekretessfilter som tillval och appen HP Sure View vid användning som platta4.
● Fånga arbetsdagen med Windows 10 Pro1 och kraftfulla säkerhets-, samarbets- och anslutningsfunktioner från HP.
● Skriv anteckningar, tillgodose den kreativa sidan och navigera i datorn med det nya tillvalet HP uppladdningsbar aktiv penna2 som

ger en autentisk och inspirerande skriv- och ritupplevelse.
● Omedelbart skydd mot visuella hackare med en HP Sure View Gen23-skärmmed inbyggt sekretessfilter (tillval) och appen HP Sure

View4. Efter en knapptryckning ser skärmen oläslig ut för personer i närheten medan den som använder skärmen ser innehållet
klart och tydligt.

● Skydda datorn mot hot från webbplatser, bilagor, skadlig programvara, ransomware och virus med hårdvaruförstärkt säkerhet från
HP Sure Click5.

● Skydda den inbyggda programvaran som virusskydd inte når! Det hårdvarustödda och självläkande skyddet hos HP Sure Start
Gen46 återställer automatiskt BIOS från skadlig programvara, rootkit eller skador.

● Fortsätt köra verksamhetskritiska program och processer med hjälp av självläkande skydd, även om skadlig programvara försöker
stänga dem7.

● Förstärk säkerheten med upp till tre autentiseringsfaktorer, inklusive fingeravtryck och ansiktsigenkänning8.
● Återställer datorer snabbt och säkert till senaste image via en nätverksanslutning med HP Sure Recover9.
● Använd HP Manageability Integration Kit Gen210 för snabbare image-skapande och managering av hårdvara, BIOS och säkerhet via

Microsoft System Center Configuration Manager.
● Håll dig uppkopplad med stöd för den senaste trådlösa bredbandstekniken via 4G LTE11.
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HP rekommenderar Windows 10 Pro.

Tillgängligt operativsystem Windows 10 Pro 64 – HP rekommenderar Windows 10 Pro.1
Windows 10 Pro 64 (endast National Academic)1,2
Windows 10 Home 641

Windows 10 Home Single Language 641

Processorfamilj5 8:e generationens Intel® Core™ i7-processor (i7-8550U); 8:e generationens Intel® Core™ i7-processor (i7-8650U); 8:e generationens Intel® Core™ i5-processor (i5-8350U); 8:e
generationens Intel® Core™ i3-processor (i3-8130U);

Tillgängliga processorer3,4,5,6,7 Intel® Core™ i5-8250U med Intel® UHD Graphics 620 (1,6 GHz basfrekvens, upp till 3,4 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 6 MB cache, 4 kärnor); Intel® Core™ i7-8550U med
Intel® UHD Graphics 620 (1,8 GHz basfrekvens, upp till 4 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB cache, 4 kärnor); Intel® Core™ i7-8650U vPro™-processor med Intel® UHD
Graphics 620 (1,9 GHz basfrekvens, upp till 4,2 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB cache, 4 kärnor); Intel® Core™ i5-8350U vPro™-processor med Intel® UHD Graphics
620 (1,7 GHz basfrekvens, upp till 3,6 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 6 MB cache, 4 kärnor);

Maximalt minne Upp till 16 GB LPDDR3-2133 SDRAM; 8
Not om standardminne: Minnesenheten är fastlödd. Stöd för dubbelkanalminne.

Intern lagring 256 GB Upp till 1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD-enhet9
Upp till 512 GB PCIe® M.2 SED SSD-enhet9
Upp till 128 GB PCIe® M.2 SSD9

Bildskärm 33,02 cm (13 tum) 3kx2k IPS LED-bakgrundsbelyst pekskärmmed Corning® Gorilla®-glass 4, 450 cd/m², 100 % sRGB (3000 x 2000); HP Sure View integrerat sekretessfilter 33,02
cm (13 tum) LED-bakgrundsbelyst FHD IPS eDP pekskärmmed Corning® Gorilla®-glas 4, 700 cd/m², 100 % sRGB (1920 x 1280)14,17,18,19

Tillgänglig grafik Inbyggd: Intel® UHD Graphics 620;14

Trådlös teknik Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® och Bluetooth® 4.2 kombinerat, non-vPro™; Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® och
Bluetooth® 4.2 kombinerat, vPro™; HP lt4132 LTE/HSPA+ med GPS-modul för mobilt bredband; HP lt4220 LTE/HSPA+ med GPS-modul för mobilt bredband10,11,12,13

Expansionsfack 1 nano-SIM;

Portar och anslutningar 1 kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag; 1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (strömförsörjning, DisplayPort™); 2 USB 3.1 Type-C™med stöd för Thunderbolt™;
(Kablar medföljer inte.)

Inmatningsenhet HP Premium Collaboration tangentbord
Clickpad med stöd för multipekgester
Accelerometer; Sensor för omgivande ljus; Gyroskop; Proximitet; Magnetometer; Hallsensor;

Webbkamera 5 MP kamera med LED-indikator (framåtvänd); IR-kamera för ansiktsautentisering med Windows Hello; 8 MP kamera (bakåtvänd);14,15,16

Tillgänglig programvara HP ePrint-drivrutin + JetAdvantage; HP Hotkey Support; HP JumpStart; HP Noise Cancellation-programvaran; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP Velocity; HP
WorkWise; HP PhoneWise; Köp Office (säljs separat);13,20,21,22,23

Säkerhetshantering Absolute Persistence-modul; HP BIOSphere Gen4; HP Device Access Manager; HP DriveLock och automatisk DriveLock; HP fingeravtryckssensor; HP Password Manager; HP Secure
Erase; HP Security Manager; TPM 2.0 inbäddat säkerhetschip levereras med Windows 10 (Common Criteria EAL4+-certifierat); HP Sure Click; HP SureStart Gen4; HP Wireless
Wakeup; HP Client Security Gen4; RAID-konfigurationer; HP Sure Run; HP Sure Recover;27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37

Strömförsörjning 65 W USB Type-C™-adapter;40
4-cells HP-batteri med lång livslängd, 50 Wh litiumjonpolymer;40
Upp till 10 timmar och 30 minuter;39
(Batteriet är inbyggt och kan inte bytas av kunden. Användning enligt garantin.)

Yttermått 30 x 0,79 x 23,15 cm (platta); 30 x 1,33 x 23,15 cm (platta med tangentbord);

Vikt Från 0,82 kg (platta); Från 1,17 kg (platta och tangentbord) (Vikten varierar för olika konfigurationer.)

Miljö Låghalogen; TCO 5.0-certifierad43

Energieffektivitet ENERGY STAR®-certifierade och EPEAT®-registrerade konfigurationer är tillgängliga

Garanti HP Services erbjuder 1 års begränsad garanti och 90 dagars begränsad garanti på programvara som tillval, beroende på land. Batterier har som standard ett års begränsad garanti.
Batterier med lång livslängd har samma garanti som plattformen. Se http://www.hp.com/support/batterywarranty/ för ytterligare information. Service på plats och utökad täckning
är också tillgängligt. HP Care Pack-tjänster är tillval med utökade serviceavtal som sträcker sig utanför de begränsade standardgarantierna. Som hjälp att välja rätt servicenivå för
HP-produkten finns ett sökverktyg för HP Care Pack-tjänster på: http://www.hp.com/go/cpc.
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Tillbehör och tjänster (ingår ej)
HP Nano vajerlås med nyckel Lås fast din bärbara dator eller platta på kontoret eller en offentlig plats genom att förankra den vid ett fast föremål med

HP Nano-låset med nyckel och tunn profil.
Produktnummer: 1AJ39AA

HP USB-C-nätadapter på 65
W

Kör och ladda din bärbara dator eller platta1 via dess USB-C™-port med HP USB-C™-strömadaptern på 45 W.
Produktnummer: 1HE08AA

HP USB-C-minidocka Var produktiv på resande fot med en smidig portexpansion i fickstorlek som är snygg och funktionell. HP
USB-C™-minidockan har en modern, texturerad design och levererar pass-through-laddning1 samt data-, video-,
nätverks- och enhetsanslutning2 i form av en kompakt, bärbar docka.
Produktnummer: 1PM64AA

HP USB-C bärbar dator Power
Bank

Öka den bärbara datorns1 driftstid och ladda USB-enheter samtidigt med den bärbara och laddningsbara HP Notebook
Power Bank.
Produktnummer: 2NA10AA

Under fem år får du hjälp med hårdvaran på plats av en behörig HP-tekniker nästa arbetsdag om problemet inte kan
lösas på distans.
Produktnummer: U7861E
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Fotnoter ommeddelandetjänster
1 Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor av Windows. Systemen kan behöva uppgraderas och/eller förses med separat inköpt hårdvara, drivrutiner och/eller programvara för att dra full nytta av funktionerna i Windows. Windows 10 uppdateras automatiskt
och det är alltid aktiverat. ISP-avgifter kan tillkomma och ytterligare krav kan tillämpas över tid för uppdateringar. Mer information finns på http://www.windows.com.
2 Säljs separat eller som tillval.
3 HP Sure View integrerat sekretessfilter är tillval och kräver 700 nit FHD-skärm (tillval); måste konfigureras vid köpet.
4 HP Sure View-skärmen med integrerat sekretessfilter är ett tillval och kräver en 650 nit FHD-skärm sommåste konfigureras vid köptillfället och är utformat för att fungera i liggande orientering.
5 HP Sure Click är tillgängligt på utvalda HP-plattformar och stödjer Microsoft® Internet Explorer, Google Chrome och Chromium™. Bilagor som stöds är Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) och PDF i skrivskyddat läge. Se
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0922ENW för en lista över alla kompatibla plattformar i takt med att de görs tillgängliga.
6 HP Sure Start Gen4 är tillgängligt på HP EliteBook-produkter som är utrustade med 8:e generationens Intel®-processorer.
7 HP Sure Run är tillgängligt på HP Elite-datorer som är utrustade med 8:e generationens Intel®- eller AMD-processorer.
8 HP Multifaktorautentisering kräver 7:e eller 8:e generationens Intel® Core™-processor, integrerat Intel®-grafikkort och Intel® WLAN. Tre autentiseringsfaktorer kräver en Intel® vPro™-processor.
9 HP Sure Recover är tillgängligt på HP Elite-datorer med 8:e generationens Intel®- eller AMD-processorer och kräver en öppen och trådbunden nätverksanslutning. Viktiga filer, data, foton, videor osv. måste säkerhetskopieras innan HP Sure Recover används, för
att se till att inga data går förlorade.
10 HP Manageability Integration Kit kan hämtas från http://www.hp.com/go/clientmanagement.
11 Tillvalsfunktioner säljs separat eller som extra tillägg. WWAN är en tjänst som köps med separat avtal. Kontakta operatören för information om täckning och tillgänglighet i din region. 4G LTE är inte tillgängligt på alla produkter eller i alla regioner.

Avsägelser angående tekniska specifikationer
1 Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller så kan det krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en
BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. Avgifter från internetleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram vid uppdateringar. Se http://www.windows.com/.
2 Obs! Vissa enheter för användning inom utbildning uppdateras automatiskt till Windows 10 Pro Education med Windows 10 Anniversary Update. Funktionerna varierar; se https://aka.ms/ProEducation om du vill veta mer omWindows 10 Pro
Education-funktionen.
3 Tekniken med flerkärniga processorer har utformats för att förbättra prestandan hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programmens
arbetsbelastning samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering, varumärken och/eller beteckningar är inte mått på högre prestanda.
4 Processorhastighet anger maximalt prestandaläge; processorerna körs i lägre hastighet i läget för optimering av batteri.
5 OBS! I enlighet med Microsofts supportpolicy stöder HP inte operativsystemen Windows 8 eller Windows 7 på produkter som konfigurerats med 7:e generationens Intel- och AMD-processorer och senare, och tillhandahåller heller inga drivrutiner för Windows 8
eller Windows 7 på http://www.support.hp.com.
6 Intel Turbo Boost-prestandan varierar beroende på hårdvara, programvara och övergripande systemkonfiguration. Gå till www.intel.com/technology/turboboost för mer information.
7 Vissa funktioner i Intel vPro, som t.ex. Intel Active Management Technology och Intel Virtualization Technology, kräver ytterligare tredjepartsprogramvara för att kunna köras. Den framtida tillgången på virtuella tillämpningsprogram för Intel vPro-teknik är
beroende av tredjepartsleverantörer av programvara. Kompatibilitet med den här generationen Intel vPro teknikbaserad hårdvara med framtida ”virtuella apparater” väntar fortfarande på att fastställas.
8 Vi rekommenderar minnen från HP för att säkerställa kompatibilitet, då vissa minnesmoduler från tredje part inte följer branschstandard. Omminnen med olika hastigheter kombineras kommer systemet att arbeta i den lägre minneshastigheten.
9 För lagringsenheter är 1 GB = 1 miljard byte. TB = 1 biljon byte. Den kapacitet som faktiskt formateras är lägre. Upp till 30 GB (för Windows 10) är reserverat för programvara för systemåterställning.
10 Trådlös åtkomstpunkt och internettjänst krävs och säljs separat. Tillgängligheten till offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad. Specifikationerna för 802.11ac WLAN är endast utkast och inte slutgiltiga. Om de slutgiltiga specifikationerna skiljer sig från
utkastspecifikationerna kan detta påverka den bärbara datorns förmåga att kommunicera med andra 802.11ac WLAN-enheter
11 Dynamic Regulatory Solution ändrar automatiskt AC WLAN till abgn genom passiv avsökning vid inresa i Indonesien.
12 WWAN-modul är ett tillval, måste konfigureras på fabriken och kräver ett separat inköpt serviceavtal. Fråga tjänsteleverantören om täckning och tillgänglighet i området. Anslutningshastigheterna varierar beroende på plats, miljö, nätverksförhållanden och
andra faktorer. 4G LTE är inte tillgängligt på alla produkter eller i alla regioner.
13 Miracast är en trådlös teknik som datorn kan använda för att projicera skärmen till TV-apparater, projektorer och direktuppspelning.
14 För visning av HD-bilder måste innehållet vara i HD.
15 Säljs separat eller som tillval. Microsoft Hello kräver Windows 10.
16 Internetåtkomst krävs.
17 Säljs separat eller som tillval.
18 Upplösningen är beroende av skärmens kapacitet och inställningarna för upplösning och färgdjup.
19 HP Sure View-skärmen med integrerat sekretessfilter är en tillvalsfunktion sommåste konfigureras vid köptillfället.
20 Smarttelefonappen HP WorkWise är tillgänglig för gratis hämtning via Google Play. Från september 2017 stödjer HP WorkWise inte längre iOS- eller iPhone®-enheter.
21 HP Support Assistant kräver Windows och internetåtkomst.
22 HP PhoneWise Client kanske inte är tillgänglig med HP Workwise. Information om plattformar som stöds och systemkrav för HP PhoneWise finns på www.hp.com/go/HPPhoneWise.
23 HP ePrint-drivrutinen kräver en internetanslutning till en webbförberedd HP-skrivare och registrering av ett HP ePrint-konto (en förteckning över vilka skrivare, dokument- och bildtyper som stöds och annan information om HP ePrint finns på
www.hp.com/go/eprintcenter). Utskriftstider och anslutningshastigheter kan variera.
24 HP drivrutinspaket är inte förinstallerade, men kan hämtas på http://www.hp.com/go/clientmanagement.
25 HP Manageability Integration Kit kan hämtas på http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html
26 Ivanti Management Suite-abonnemang krävs.
27 Absolute-agenten levereras i inaktivt läge och aktiveras när kunderna köper och aktiverar ett abonnemang. Abonnemang kan köpas för perioder på flera år. Tjänsten är begränsad. Kontakta Absolute för att kontrollera tillgängligheten utanför USA. Absolute
Recovery Guarantee är en begränsad garanti. Särskilda villkor gäller. Fullständig information finns på: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-agreement. Data Delete är en tillvalstjänst som tillhandahålls av Absolute Software. Om
tjänsten utnyttjas är Recovery Guarantee ogiltig. För att kunna använda Data Delete-tjänsten måste kunderna först underteckna ett avtal om förhandsgodkännande och antingen få en PIN-kod eller köpa en eller flera RSA SecurID-tokens av Absolute Software.
28 HP BIOSphere Gen 4 kräver 8:e generationens Intel®- eller AMD-processorer. Funktionerna kan variera beroende på dataplattform och konfigurationer.
29 HP Client Security Suite generation 4 kräver Windows och 8:e generationens Intel®- eller AMD-processor.
30 HP fingeravtryckssensor säljs separat eller som tillvalsfunktion.
31 HP Password Manager kräver Internet Explorer, Chrome eller FireFox. Det kan hända att vissa webbplatser och program inte stöds. Användaren kan behöva aktivera eller tillåta tillägget i webbläsaren.
32 Secure Erase för de metoder som beskrivs för åtgärden ”Clear” i National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88.
33 HP Sure Click är tillgängligt på utvalda HP-plattformar och stödjer Microsoft® Internet Explorer och Chromium™. Se http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0922ENW för en lista över alla kompatibla plattformar i takt med att de
görs tillgängliga.
34 HP Sure Recover är tillgängligt på HP Elite-datorer med 8:e generationens Intel®- eller AMD-processorer och kräver en öppen och trådbunden nätverksanslutning. Inte tillgängligt på plattformar som har flera interna lagringsenheter, Intel® Optane™. Du måste
säkerhetskopiera viktiga filer, data, foton, videor osv. före användning för att undvika förlust av data.
35 HP Sure Run är tillgängligt på HP Elite-produkter som är utrustade med 8:e generationens Intel®- eller AMD®-processorer.
36 HP Sure Start Gen4 är tillgängligt på HP EliteBook-produkter som är utrustade med 8:e generationens Intel®-processorer.
37 Det krävs Microsoft Defender-registrering och internetanslutning för att få uppdateringar.
39 Batteritiden för Windows 10 MM14 varierar beroende på olika faktorer, bland annat produktmodell, konfiguration, inlästa program, funktioner, användning, trådlös funktion och energihanteringsinställningar. Batteriets maxkapacitet minskar naturligt ju längre
det används. Mer information finns på www.bapco.com.
40 Stödjer HP Fast Charge.
41 HP Care Pack-tjänster säljs separat. Tjänstenivåer och svarstider för HP Care Pack-tjänster kan variera mellan olika geografiska områden. Tjänsten startar vid hårdvarans inköpsdatum. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer information finns på
www.hp.com/go/cpc. HP-tjänsterna lyder under HPs tillämpliga villkor och bestämmelser för den tjänst som levereras till eller anges för kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter i enlighet med gällande lokala lagar och
dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs villkor och bestämmelser för tjänsten eller av den begränsade HP-garanti som gäller för er HP-produkt.
42 EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Gå till http://www.epeat.net för att visa registreringsstatus efter land. Sök efter nyckelordet generator i HPs butik för tredjepartstillval för solcellsdrivna
generatortillbehör på www.hp.com/go/options.
43 Extern strömförsörjning, strömkablar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Servicedelar som införskaffas efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.

Registrera dig för att få uppdateringar
www.hp.com/go/getupdated
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