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Binnenkort beschikbaar: HP Elite x3 – Eén device
dat alles kan
18 JULI 2016, AMSTELVEEN

SAMENVATTING

De HP Elite x3, het nieuwe mobiel computing platform, dat HP tijdens het Mobile World

Congress lanceerde, is per 1 september beschikbaar op de Nederlandse markt.

De HP Elite x3, het nieuwe mobiel computing platform , dat HP tijdens het Mobile World

Congress lanceerde, is per 1 september beschikbaar op de Nederlandse markt. De HP Elite

x3 is een device dat de kracht van een PC combineert met de veelzijdigheid van een tablet

en de premiumfuncties van een smartphone.

De HP Elite x3 is ontworpen voor zakelijke gebruikers, die met het appartaat altijd en overal

productief kunnen zijn. Door de gebruiksvriendelijkheid hebben zij intuïtief toegang tot

contacten, programma’s en documenten zonder daarbij over te hoeven schakelen naar een

ander apparaat. Gebruikers kunnen op de smartphone een programma starten en

doorwerken op hun bureau of op een andere locatie, zonder op te slaan, te synchroniseren

of opnieuw op te starten. De HP Elite x3 maakt hiervoor gebruik van Microsoft Continuum,

HP Workspace en de bijbehorende accessoires HP Desk Dock en HP Lap Dock.

De HP Elite x3 inclusief In-ear koptelefoon is eind deze maand beschikbaar voor € 699,- (ex.

btw); inclusief de Desk Dock voor € 729,- (ex. btw) en inclusief Desk Dock en Lap Dock voor

€ 1.199,- (ex. btw). De beschikbaarheid van het complete ecosysteem inclusief accessoires

en de software solutions is later deze zomer beschikbaar. De HP Elite x3 richt zich op de

zakelijke markt en wordt verkocht via HP Business partners.

HP Elite x3 - Eén device dat alles kan
http://store.hp.com/NetherlandsStore/Merch/Offer.aspx?p=b-hp-elite-x3
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HPInc. creëert technologie die het leven voor iedereen beter maakt. Altijd enoveral. Met ons portfolio

van printers, pc's, mobiele apparaten, oplossingen endiensten, creëren wij belevingen die indruk

maken. Meer informatie over HP (NYSE:HPQ) is beschikbaar op www.hp.nl.
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