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HP ZBook 14 mobil arbejdsstation

Alt, hvad du forventer af verdens
første Ultrabook™ til erhvervsbrug.
HP's letteste mobile arbejdsstation –
den nye HP ZBook 14™ er udstyret
med et imponerende og professionelt
3D-grafikkort. Arbejdsstationen kan
tilpasses og er superslank, så den er
let at tage med, når du er på farten –
samt stærk og driftsikker nok til at
bringe dig sikkert gennem
arbejdsdagen.
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HP anbefaler Windows.
Exceptionel fornyelse.

● Tag den store computerkraft derhen, hvor du har brug for at arbejde. Det nyskabende, elegante design er imponerende både hos
kunden, på farten og i satellitkontorer. Verdens første Ultrabook™ til erhvervsbrug1 forandrer mobilt computerarbejde
gennemgribende.
● Du har adgang til alle arbejdsstationers ressourcer og kan oprette forbindelse hvor som helst og fra en hvilken som helst
computer. Med HP Remote Graphics Software (RGS)2 kan du samarbejde med kolleger eller udnytte kraften fra serveren og
arbejdsstationerne på kontoret.
● Skift design, panorer mellem billeder, zoom ind på billederne, eller åbn dine tekniske applikationer – alt sammen med et enkelt
tryk med fingeren. Med den brugervenlige 10-punkts multiberøringsskærm (valgfri) har du det hele lige ved hånden.3,4

Skabt til at levere varen.

● HP's mobile arbejdsstation er udstyret med de nyeste 4.-generations Intel® Core™ i5 eller i7-processorer5 og er dermed
optimeret til at ramme den ideelle balance mellem energieffektivitet og ydelse. Perfekt til professionelle brugere med behov for
god batteritid i deres mobile arbejdsstationer.
● Se alle de små detaljer i dit arbejde. De nyeste AMD FirePro™-grafikkort er udstyret med ISV-certificeringer og
Eyefinity-teknologi, som gør det muligt at køre flere skærmkonfigurationer med et enkelt grafikkort.
● Optimer denne HP ZBook, så du kan yde dit bedste. HP Performance Advisor6 konfigurerer systemet med opdaterede
indstillinger og drivere, så ydelsen kan maksimeres.
● Få grafik ved fuld styrke, når du har brug for den, og længere batteritid, når du bruger lettere grafikapplikationer. Den er
automatisk og problemfri med hybrid grafik.

En mobil arbejdsstation, der virkelig er driftsikker.

● I forbindelse med HP's Total Test-procedurer afprøves vores mobile arbejdsstationer i over 115.000 timer, og HP ZBook 14 er
med sine ISV-certificeringer særdeles driftsikker og klar til brug.

Intelligent design.

● Der kræves ingen værktøjer. Du skal bare frigøre HP Easy Access Door (HP's lettilgængelige dæksel) for hurtigt at servicere
hardwaren og opgradere dele.
● Du kan hurtigt og nemt overføre data og oprette forbindelse til enheder. Denne mobile arbejdsstation er udstyret med adskillige
porte, herunder USB 3.0-porte, DisplayPort 1.2, en indgang til mediekort samt meget mere.
● Med det elegante bagbelyste tastatur (valgfrit) kan du se alt tydeligt, uanset omgivelsernes lys.4
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Specifikationstabel

HP anbefaler Windows.

Tilgængelige operativsystemer

Windows 8 Pro 64
Windows 7 Professional (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 8 Pro)
Windows 7 Professional 64
Windows 7 Professional 32
FreeDOS

Processorfamilie

Intel® Core™ i7-processor; Intel® Core™ i5-processor

Tilgængelige processorer

Intel® Core™ i7-4600U med Intel HD-grafikkort 4400 (2,1 GHz, 4 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ i5-4300U med Intel HD-grafikkort 4400 (1,9 GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel®
Core™ i5-4200U med Intel HD-grafikkort 4400 (1,6 GHz, 3 MB cache, 2 kerner)

Chipsæt

Chipsættet er integreret med processoren

Maksimal hukommelse

Op til 16 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM

Hukommelsessokler

2 SODIMM

Internt storage

500 GB Op til 750 GB SATA (7200 o/m)
Op til 1 TB SATA (5400 o/m)
Op til 500 GB SATA SED (7200 o/m)
180 GB Op til 512 GB SATA SSD
Op til 256 GB SATA SE SSD
Op til 120 GB M.2 SSD

Skærm

Lysdiodebagbelyst, refleksfri HD+-skærm på 35,56 cm (14", diagonalt), SVA eDP (1600 x 900); Lysdiodebagbelyst, refleksfri og berøringsfølsom HD+-skærm på 35,56 cm (14",
diagonalt), SVA eDP (1600 x 900); Lysdiodebagbelyst, refleksfri FHD-skærm på 35,56 cm (14", diagonalt), UWVA eDP + PSR (1920 x 1080)

Tilgængelige grafikkort

Integreret: Intel® HD-grafikkort 4400; Særskilt: AMD FirePro M4100 (1 GB GDDR5 dedikeret)
(Intels integrerede grafikkort bruges kun, når AMD Dynamic Switchable Graphics-teknologien er aktiveret)

Lyd

DTS Studio Sound HD-lyd (kun Windows-operativsystemer); Integrerede stereohøjttalere; Integreret mikrofon (to mikrofoner, når udstyret med webkamera (tilbehør)); Knap til at slå
lydstyrke fra, funktionstaster til at skrue op og ned for lydstyrken; kombineret mikrofonindgangs-/hovedtelefonudgangsstik;

Trådløse opkoblingkomponenter

Mobilt HP hs3110 HSPA+-bredbånd; Mobilt HP lt4112 LTE/HSPA+ Gobi 4G-bredbånd; Intel 802.11b/g/n; Kombination af Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11ac (2x2) Wi-Fi og
Bluetooth 4.0; Kombination af Intel Dual Band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n (2x2) Wi-Fi og Bluetooth 4.0; Intel Dual Band Wireless-N 7260NB 802.11a/b/g/n (2x2) Wi-Fi

Kommunikation

Integreret Intel I218-LM Gigabit-netværksforbindelse (10/100/1000)

Udvidelsesstik

1 Secure Digital; 1 chipkortlæser
(SD understøtter den næste generation af digital sikkerhed og er bagudkompatibel med SDHC, SDXC)

Porte og stik

3 USB 3.0; 1 USB 3.0-opladning; 1 DisplayPort; 1 kombineret stereomikrofonindgang/-hovedtelefonudgang; 1 strømstik; 1 RJ-45; 1 dockingstik; 1 VGA; 1 ekstra batteristik

Inputenhed

Tastatur, der modstår spild, med dræn
Touchpad med tænd/sluk-knap, tovejsrulning, bevægelsesstyring og to valgknapper; Pegepind med to ekstra pegepindsknapper; Billedsensor-touchpad

Webcam

720p HD-webcam (med udvalgte modeller)

Tilgængelig software

HP Recovery Manager; HP Performance Advisor; HP Remote Graphics Software (forudinstalleret); HP Support Assistant.; HP Client Security; Understøtter HP Hotkey; HP Wireless
Hotspot (kun Windows 8); HP Connection Manager (kun Windows 7); HP GPS og placering (udvalgte modeller – kun Windows 7); Adobe® Flash Player (kun Windows 7); Køb Office;
Microsoft Security Essentials; Cyberlink Power DVD; Cyberlink Power2Go; PDF Complete Corporate Edition; Skype

Sikkerhedsstyring

Standard: HP Client Security (kun Windows 7 og 8); HP Fingerprint Sensor (valgfri); HP Sure Start; Indbygget Smart Card-læser; Udvidet Pre-Boot-sikkerhed (flere brugere/faktorer);
HP Spare Key (kræver indledende brugeropsætning); One-Step logon; Common Criteria EAL4+ Augmented Certified Discrete TPM 1.2 Embedded Security Chip; Holder til
sikkerhedslås; Understøtter Intel AT; Tilbehør: Computrace med GPS Tracking (sælges separat og kræver, at der købes abonnement)

Strømforsyning

Ekstern 65 W Smart vekselstrømsadapter
HP 3-cellers (24 Wh) polymer-batteri med lang levetid HP 3-cellers (50 Wh) polymert/prismatisk batteri med lang levetid

Mål

23,7 x 2,1 x 33,9 cm
(Højdemålet taget foran på enheden)

Vægt

1,59 kg
(Startvægt er med minikort-SDD)

Miljømæssigt

Lav halogen

Overholdelse af standarder for
energieffektivitet

ENERGY STAR® -mærkede konfigurationer kan fås

Garanti

3 års HP Support næste dag onsite support. I 3 års HP Support indgår HP’s grundgaranti samt HP CarePack support, inklusiv onsite support. Onsite support ydes kun hvis problemet
ikke kan løses over telefonen. Leverance af supportydelser udenfor HP’s gældende dækningsområder kan medføre længere responstider.
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP 65 W Smart AC
rejseadapter

Vekselstrømsadapterne fra HP forsyner din bærbare computer med strøm og oplader samtidig det interne batteri. Med
disse adaptere kan du forsyne din bærbare computer med strøm, når du er væk fra kontoret eller på farten. Den slanke
HP-rejseadapter på 65 W er perfekt til internationalt rejsende og andre, der altid er på farten. Denne adapter er 40%
slankere end den almindelige adapter på 65 W og har et praktisk USB-stik til opladning af andet tilbehør, mens du
arbejder. Fire internationale adapterstik betyder, at rejseadapteren kan bruges overalt, og en smart taske holder det hele
samlet og beskyttet.

Produktnummer: AU155AA

Slank HP Business-taske
med topåbning

Den slanke HP Business-taske med topåbning er en kompakt, smart og holdbar taske, som er designet til de slanke og
lette bærbare HP Business-computere (med skærme op til 14,1” diagonalt).

HP Touch to Pair Mouse

Få ekstra fleksibilitet og funktionalitet, og hold din arbejdsplads fri for rod med verdens første trådløse NFC-mus (Near
Field Communication), der omgående kan bindes og oprette forbindelse til en Bluetooth®-kompatibel tablet-pc eller
Ultrabook™.*

Produktnummer: H5M91AA

Produktnummer: H6E52AA

3 års service onsite næste
hverdag

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Få 3 års reparation næste hverdag onsite udført af HP-kvalificeret tekniker for din computerenhed, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: U4414E
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Fodnoter
1 Det er ikke alle maskiner, der kan bære betegnelsen Ultrabook™.

2 HP Remote Graphics-softwaren kræver Windows og forbindelse til internettet..

3 Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware, drivere og/eller software for at kunne udnytte funktionaliteten i Windows 8 fuldt ud. Se http://www.microsoft.com.
4 Sælges som ekstra- eller tilføjelsesudstyr.

5 Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydelse. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareapplikationer. 64-bit-databehandling på Intel®-arkitektur kræver et computersystem med processor, chipsæt,

BIOS, operativsystem, enhedsdrivere og applikationer, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Processorerne fungerer ikke (heller ikke med 32-bit) uden en BIOS, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Ydeevnen afhænger af hardware- og
softwarekonfigurationen.
6 HP Performance Advisor kræver Windows og forbindelse til internettet.

Få mere at vide på
www.hp.eu/notebooks
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og planer for teknologiopdatering, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine it-mål. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De angivne oplysninger kan ændres uden varsel. De eneste garantier
for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes
som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver
af Windows 8. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte funktionaliteten i Windows 8 fuldt ud. Læs mere på
http://windows.microsoft.com/da-DK/
Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og bruges af Hewlett-Packard Company under licens. Intel og Core er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
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