
Datablad

HP Elite Slice för mötesrum G2 för Skype Room
System
Som konferenser borde vara.

Förenkla möten med enkel
konfiguration, ett intuitivt gränssnitt
och tydligt ljud i vårt mångsidiga
Skype Room System som ger smidig
sammankoppling av användare2.

HP rekommenderar Windows 10 Pro.

● Windows 10 IoT Enterprise1 Samarbetemed en tryckning
● Ring upp på begäran, lägg enkelt till deltagare och dela innehåll med en enda knapptryckning på Center of Room Control med det

välbekanta gränssnittet från Skype for Business™.

Ljud och bild av hög kvalitet
● Tydliggör röster med avancerad brusreducering för tydlig kommunikation, och visa teamets bästa sidor med kameror (tillval)3.

Ingen stress. Inga problem
● Kom igång snabbt med enkel installation och intuitiv användning – ingen montering eller specialkunskap krävs. Enkelt att
hantera, distribuera och säkra mötesrumssystemet.

Höjdpunkter
● Mötesdeltagarna på plats får dubbla betraktningsvinklar och flexibel tillgång till det mångsidiga Skype Room System Center of
Room Control.

● Samtalen blir enklare än någonsin att hantera med HP Elite Slice för mötesrum och Skype Room System Center of Room Control.
● Den trefärgade ljusringen visar samtalsstatusen för alla i rummet.
● HPs brusreducering förbättrar samarbetet med hjälp av branschledande teknik för ljudfiltrering av allt inkommande och
utgående ljud för effektiva onlinesamtal och -möten.

● Se till att alla som ringer in till konferensen kan göra sig hörda och själva höra allt som sägs. Kommunicera tydligt under samtalet
med 90 dB ljud som fyller hela utrymmet och mikrofonupptagning som gör att alla samtalsdeltagare kan delta i konversationen.

● Samtal inleds snabbt med kapacitiva one-touch-kontroller, vilket sparar tid och ökar produktiviteten.
● Portskyddet på HP Elite Slice för mötesrum och tillvalet HP nyckelkabellås 10 mm skyddar systemet i konferensrummet.
● HP Sure Start med Dynamic Protection kontrollerar BIOS var 15:e minut för att säkerställa produktivitet utan avbrott genom
automatisk detektering och återställning av BIOS-korruption.

● Eliminera kabeln mellan HP Elite Slice Skype Room System och skärmen med HP Wireless Display Module.
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HP Elite Slice för mötesrum G2 för Skype Room System
Specifikationstabell

HP rekommenderar Windows 10 Pro.

Format Ultra SFF

Tillgängligt operativsystem Windows 10 IoT Enterprise 641

Tillgängliga processorer3 Intel® Core™ i5-7500T med Intel® HD Graphics 630 (2,7 GHz basfrekvens, upp till 3,3 GHz med Intel® Turbo Boost-teknik, 6 MB cache, 4 kärnor

Kretsar Intel® Q170

Maximalt minne Upp till 8 GB DDR4-2400 DRAM-minne
Not om standardminne: Överföringshastighet: upp till 2 400 MT/s.

Minnesplatser 2 DIMM

Intern lagring 128 GB Upp till 256 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD-enhet5

128 GB Upp till 256 GB SATA SSD

Bildskärm FHD LCD-pekskärm (1920 x 1280) på 31,2 cm (12,3 tum)18

Tillgänglig grafik Inbyggd: Intel® HD Graphics 6304

Ljud Conexant CX20926 kodek, 4 x 2 W interna högtalare, universellt ljuduttag med multifunktion, HP Audio Module 2.0

Kommunikation LAN: Integrerad Intel® I219LM GbE LOM
WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 802.11ac (2x2) och Bluetooth® 4.2 kombinerat, non-vPro™; Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11ac (2x2) och Bluetooth® 4.2
kombinerat, non-vPro™; Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 802.11ac (2x2) och Bluetooth® 4.2 kombinerat, vPro™6

Expansionsfack 1 M.2 2230; 1 M.2 22809

Portar och anslutningar Sida: 1 ljudingång/-utgång; 1 USB 3.1 Gen 1
Tillbaka: 1 DisplayPort™; 1 HDMI; 1 strömuttag; 1 RJ-45; 1 USB 3.1 Type-C™ (alternativt DP-läge); 2 USB 3.1 Gen 1

Tillgänglig programvara Absolute Persistence-modul; HP Noise Cancellation-programvaran; HP Notifications; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP Velocity; HP Wireless Wakeup; HP
Connection Optimizer; Microsoft Skype Room System (SRS)10,11

Säkerhetshantering Active Health (ljudregistrering, svarta lådan); Infineon TPM SLB9670 1.2/2.0 (Common Criteria EAL4+-certifierad); Sure Start 2.0; HP nyckelkabellås med dubbla huvuden16,17

Administrationsfunktioner Intel® vPro™-teknik

Strömförsörjning 90 W extern nätadapter, upp till 85 % effektivitet15

Yttermått 16,5 x 16,5 x 11,2 cm

Vikt 1,52 kg (Den exakta vikten beror på konfigurationen.)

Miljö Låg halogenhalt13

Energieffektivitet ENERGY STAR®-certifierade och EPEAT® Gold-registrerade konfigurationer är tillgängliga12

Garanti 3 års (3–3–3) begränsad garanti och service inklusive 3 års garanti avseende material- och tillverkningsfel och reparation på platsen. Villkor och bestämmelser kan variera
mellan olika länder. Vissa restriktioner och undantag gäller.

What It is in the Box HP Elite Slice för mötesrum G2 med Skype Room System; HP Center of Room Control; HP Video Ingest Module; HP kabel och portskydd; HP Wireless Display Module (tillval);
HP Vesa fästplatta (tillval)
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HP rekommenderar Windows 10 Pro.

Tillbehör och tjänster (ingår ej)
HP VESA-platta Montera HP Elite Slice, panel och moduler på en fast plats på ett skrivbord eller bord med HP VESA-plattan, så att de kan

staplas och förankras med hjälp av VESA-mönstret på 100 x 100 mm.
Produktnummer: X8U74AA

HP 5 års
maskinvarusupport för
stationära datorer på
plats nästa arbetsdag

Under 5 år repareras din dator på plats av en behörig HP-tekniker nästa arbetsdag om problemet inte kan lösas på
distans.
Produktnummer: U7899E
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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 Kräver internettjänst.
3 Kameror säljs separat som tillval.
5 Säljs separat eller som tillval.
6 HP Wireless Display Module måste konfigureras på fabriken och kräver HDMI-anslutning till skärm samt USB för strömförsörjning.

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 kan det krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en
BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. Avgifter från tjänsteleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram vid uppdateringar. Se http://www.windows.com
2 I enlighet med Microsofts supportpolicy stödjer 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.
3 Den flerkärniga tekniken har utvecklats för att förbättra prestandan hos vissa program. Det är inte säkert att alla kunder eller tillämpningsprogram kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programarbetsbelastningen och
dina hård- och programvarukonfigurationer. Intels numrering är inte ett mått på högre prestanda.
4 För visning av HD-bilder måste innehållet vara i HD.
5 För lagringsenheter är 1 GB = 1 miljard byte. 1 TB = 1 biljon byte. Den kapacitet som faktiskt formateras är mindre. Upp till 30 GB (för Windows 10) är reserverat för programvara för systemåterställning.
6 Trådlösa kort är ett tillval eller en tilläggsfunktion och kräver en separat köpt trådlös åtkomstpunkt samt en internettjänst. Antalet offentliga nätverkspunkter är begränsade.
9 (1) M.2 2230 PCIe för WLAN; (1) M.2 2280 PCIe för NVMe SSD-enhet.
10 Absolute Persistence-modul: 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.
11 HP Support Assistant: kräver Windows och internetåtkomst.
12 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 nyckelordsgenerator i HPs butik för tredjepartstillval för solcellsdrivna generatortillbehör
på www.hp.com/go/options
13 Extern strömförsörjning, strömkablar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Servicedelar som införskaffas efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.
15 All strömförsörjning kanske inte finns tillgänglig i alla regioner.
16 Sure Start 2.0 med privat SPI-flashminne.
17 HP nyckelkabellås med dubbla huvuden: tillval, måste konfigureras vid köp.
18 Vikt Center of Room Control: 1,04 kg (2,3 lb); Mått: bredd (X) 30,17 cm (11,88 tum), höjd (Y) 21,97 cm (8,65 tum), djup (Z) 8,08 cm (3,17 tum).

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